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طريق رسم تعرفنا في المحاضرات السابقة كيفية تصميم قاعدة بيانات عن•

بيق من تحليل وصفي للتطبيق او تحليل مستندات التطERDنموذج 

ثم بعد ذلك حولنا الرسم الى عالقات قاعدة البيانات •

ومنها الى عالقات قاعدة بيانات محسنة •

باشرة هنا سنتعلم اسلوب مختلف للحصول على قاعدة البيانات المحسنة م•

.عي معين لتصبح في شكل طبيتطبيع قواعد البيانات هذا االسلوب نسميه •
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.بعيدا عن الكيانات والعالقات الرابطة بينهما وخصائص الجميع•

سننظر هنا الى بيانات تطبيق معين كوحدة واحدة أي عالقة عامة واحدة•

 General.تضم كافة خصائص او حقول التطبيق وتسمى عالقة عامة 

Relation

الضافة او ثم نتعلم المشاكل التي سنتشأ عند استخدام هذه العالقة سواء عند ا•

.االستخراج او التعديل او الحذف



ئم ويسبب تعتير  هذه العالقة في وضع غير طبيعي أي ان استخدامها في قواعد البيانات غير مال

.مشاكل كثيرة لذا فهي غير طبيعية 

 عالقة تقرير الطالبSTUDENT _REPORT 
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التقديرالقسماالستاذالرقمالساعاتالمقررالرمزالعنواناالسمرقم الطالب

Aحاسبعلي101IT37حاسشيراتونخالد5

Bرياضياتجميل102C412حاسشيراتونخالد5

+Cحاسبأدهم103C++42حاسشيراتونخالد5

+Bحاسبخالد325DB132حاسشيراتونخالد5

Bحاسبطارق426DB233حاسشيراتونخالد5



:وهيكثيرةمتكررةبياناتهناكاننميزانالسابقةالعالقةالىالنظربمجردنستطيع

.مقررلكلتسجيلةمعتخزينهايتكررالطالببيانات•

المقررذلكيسجلطالبكلمعمقرركلبياناتتتكرر•

.ماطالبيسجلةمقرركلمعمدرسكلبياناتتتكرر•

جانبفالىعديدةمشاكليسببالتكرارهذا•

التخزينحيزاستهالك

البياناتادخالوقتواستهالك

البياناتادخالعلىالقائمينوقتاستهالك

البياناتمعالجةسرعةعلىيؤثر

االجهزةواستهالك

<<<التاليةاالجزاءفياالخرىالمشاكلعلىسنتعرفاالن•
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:شاكلالمهذهمنامثلةيليفيمانذكرالطالبوثيقةخصائصعالقةفيالبياناتادخالمشاكلتتعدد

طالبجلهيسلممقرربياناتادخالنستطيعالطالبأييسجلهلمجديدمقرربياناتادخالنريدعندما•

.االقلعلىواحد

باالبحاثبطيرتعملهاناوبالتدريسبعديقملمجديدتدريسهيئةعضوبياناتادخالفينرغبعندما•

علىواحدطالبدرسهمقرريدرسلممدرسبياناتادخاليمكنناالحاليامقرراتأيواليدرس

.االقل

مندراسيهمقرراتأيبعديسجلولمالدراسيالفصلحذفاوجديدطالبأيبياناتادخالعند•

.التدريسهيئةوبعضوبالمقرراتالخاصةالحقولفيفراغانتركاننضطرالخطة

فيالبياناتهذهكلاولبعضخطأادخاليحدثانالممكنمنمرةمناكثرمعينةبياناتالدخالنظرا•

!سهوااوعمداذلككانسواءاالدخالمواضعمنموضع
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:يليفيماحهاونوضمشاكلهاواالدخالبعمليةترتبطعديدةمشاكلعنهاينجماويتخللهاالبياناتحذفعملية

يتمنمعيلمقررالمسجلةالطلبةاوالوحيدةالطالبةوهيما(طالب)اوطالبهاوطالببياناتحذفعند•

.بياناتهونفقدالمقرربياناتحذف

واطالبوتسجلهمعينه(مقررات)اومقرريدرسون(مدرسين)اومدرسهاومدرسبياناتحذفعند•

.بياناتهمانفقدووالطالبةالمقرربياناتحذفيتمواحدطالب

نسىنربمااخرىسجالتلدينابالتأكيديكونسوفمدرساومقرراوطالبةاوطالبسجلحذفعند•

.حذفهانستطيعالاو

7



:المشاكلمنالعديدعنهاتنجمالبياناتتعديلعمليةايضا

تلكزينتخمواضعكافةفيالتعديالتنفسنجريانيجبمدرساوطالباومقرربياناتتعديلعند•

البيانات

يجةنتعمدااوسهوااخرىمواضعدونمعينتخزينموضعفيالبياناتتعديلفيخطأيحدثربما•

.متوافقةغيرتصبحذلك
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:البياناتتطبيع

الكبيرةالبياناتتراكيب(تجزئ/تحليل)تفكيكعمليةهو

عدة)بسيطتمثيلالى(عامةواحدةعالقةفيالموجودة)

.بعضالبعضهاعلىالبياناتالعتمادطبقا(بسيطهعالقات
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مناخرىمجموعةاوخاصيةعلىالخصائصمنمجموعةاوخاصيةارتباطاواعتمادهو

دةقاعتشكلالتيالخصائصمدلولاومعنىمننفهمهاصفةوهوالبياناتقاعدةخصائص

.اخرىخصائصبوجوديرتبطخصائصوجودبأنتفيدالبيانات

فيماالبعضبعضهاعلىالبياناتالعتمادانواععدةلوجدناالسابقةالطالبتقريرعالقةتأملنااذا

:اهمهاعلىنتعرفيلي

الجزئياالعتماد1.

االنتقالياالعتماد2.
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اويةخاصعلىالخصائصمنمجموعةوماخاصيةاعتمادبهيقصدللبياناتالجزئياالعتماد

يةثانمجموعةاواخرىخاصيةفيهتعتمدالذيالوقتنفسفيالخصائصمناخرىمجموعة

الخصائصمنمختلفةمجموعةاوخاصيةعلى

:مثال

الطالبتقريرعالقةعلىطبقناهلو

الذيالوقتنفسفي(المقرررمز)علىتعتمد(المدرسورقمساعاتهوعددالمقرر)الخصائصانلوجدنا

.معا(الطالبرقموالمقرررمز)منكلعلى(التقدير)يعتمد
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خاصيةعلىالخصائصمنمامجموعةاوماخاصيةاعتمادبهيقصدللبياناتاالنتقالياالعتماد

اخرىخصائصمجموعةاوخاصيةعلىAالخاصيةفيهتعتمدالذيالوقتنفسفيمثالAما

:مثال

الطالبتقريرعالقةعلىطبقناهلو

يعتمدذيالالوقتفي(المدرسرقم)علىتعتمد(بهيعملالذيالقسموالمدرساسم)الخصائصانلوجدنا

.(المقرررمز)منكلعلى(المدرسرقم)
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ياناتبفيالموجودةالعيوبعلىالتعرفكيفيةعلىاالننتعرف

طريقةبالبياناتعيوبنزيلكيفثمالطالبتقريرمثلعامةعالقة

كللكنتيجةنحصلاننستطيعاالسلوبوبهذامرحليةومنتظمة

.متقدمعتطبيمستوىالىنصلانالىمعينتطبيعشكلعلىمرحلة
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جموعاتموجودوهوالعامةالعالقاتفيالبياناتعيوبواهماولعنبالبحثنبدأالتطبيعمراحلاولفي

رجةدوهيتطبيعهاشكلاودرجةالعامةللقاعدةنحددمتكررةبياناتمجموعةوجدنافانمتكررةبيانات

(البياناتتكرارعيبازالة)هوهناالمطلوبطبيعيةغيرانهانقولاو(0NF)صفرالتطبيع

لتطبيعاشكلهيللعالقةالتطبيعدرجةتكونوجودةعدمعنداوالبياناتتكرارمجموعاتعيبازالةبعد

نتعرفسوفالتيالعيوبباقيوجودذلكيتوقف.اخرتطبيعشكلاوالثالثاوالثانياو(1NF)االول

.البياناتاعتماددراسةخاللمنتباعاعليها

:الطالبتقريرهنامثالناعلىالمفاهيمهذهطبقنالو

العالقةهفهذلذاالعنوانوالطالباسموالطالبرقمتضممتكررةبياناتوجودنالحظالنظربمجردايضا

0NFنوعمناوطبيعيةغير
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وهوهاماسؤاالانفسنانسألالتكرارمجموعاتعيبازالةكيفيةعلىالتعرفقبل

؟بياناتوجوددونماعالقةفيالتكرارمجموعاتعلىالتعرفيمكنناكيف

وهوبهايالرئيسالعنصرلنفسالعالقةهذهفيسجالتادخالبانفسنانجرببأنذلكيمكننانعماالجابة

.الاوتكرارمجموعاتوجودلنحددالطالبهنا
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 عالقة تقرير الطالبSTUDENT _REPORT  من درجة التطبيع(0 NF)
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التقديرالقسماالستاذالرقمالساعاتالمقررالرمزالعنواناالسمرقم الطالب

Aحاسبعلي101IT37حاسشيراتونخالد5

Bرياضياتجميل102C412حاسشيراتونخالد5

+Cحاسبأدهم103C++42حاسشيراتونخالد5

+Bحاسبخالد325DB132حاسشيراتونخالد5

Bحاسبطارق426DB233حاسشيراتونخالد5

معخاصةجديدةعالقةفيالمجموعةتلكخصائصبفصلنقومالمتكررةالبياناتمجموعةنزيلولكياالن

.العامةالعالقةفيخصائصمنيتبقىمامع(الرئيسيالمفتاح)الجوهريبالحقلاالحتفاظ

:التاليتينالعالقتينعلىهذاجراءمننحصل



 Studentطالب 1.

1منهماأيتطبيعدرجةتكونانممكنالطالبوتقريرالطالبالسابقتينالعالقتينNS2اوNF

.ذلكغيراو3NFاو

االخرىالبياناتعيوبعنبحثاالتاليةاالجزاءفيتفحصهاعندماسنعرفهوهذا

Student_Reportتقرير طالب 2.
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العنوان اسم الطالبالطالب رقم

التقديرالقسماالستاذالرقمالساعاتالمقررالرمزرقم الطالب



البعضبعضهاعلىالبياناتباعتمادونهتمندرسالباقيةالتطبيعمراحلفي•

عيوبنمعيبثانيعنلديناالموجودةالعالقاتجميععنبالبحثنبدأتطبيعمرحلةثانيفي•

.للبياناتالجزئياالعتمادوهوالبيانات

درجةاواالولالتطبيعشكلهيتطبيعهااوشكلدرجةماتكونعالقةفيجزئيااعتماداوجدنافإن•

.1التطبيع

.البياناتفيالجزئياالعتمادمشكلةازالةهوالحالةهذهفيهناالمطلوب•

يعالتطبدرجةتكوناالساسفيوجودهعدمدنعاوللبياناتالجزئياالعتمادعيبازالةبعد•

اخرتطبيعشكلاو3NFالثالثالتطبيعشكلحتىاو2NFالثانيالتطبيعشكلهيللعالقة

.تباعاعليهانتعرفسوفالتيالعيوبباقيوجودعلىذلكويتوقف•
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هوللبياناتالجزئياالعتماداننذكرالسابقةالمفاهيمتطبيققبل

الخصائصمناخرىمجموعةاوماخاصيةعلىخصائصمجموعةاوخاصيةاعتماد

مجموعةواخاصيةعلىالثانيةالخصائصمجموعةاوالخاصيةفيهتعتمدالذيالوقتنفسفي

.الخصائصمنمختلفة

وتكرارمجموعةعلىالعالقةتلكتحتوياليجب2NFماعالقةتطبيعدرجةتكونلكيانهأي

.ما(خاصية)مفتاحعلىكليااعتماداالعالقةهذهخصائضتعتمدان
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:السابقمثالناالىنعود

خصائص3تحتويStudentالطالباالولىالعالقة•

داالعتمامشكلةمنتخلوهياذا(الطالبرقم)المفتاحعلىتعتمدالعنوانوخاصيةاالسمخاصية1.

ذلكغيراو3NFاو2NFالتطبيعدرجةمنفهيلذاالجزئي

.رىاخخاصيةأيعلى(الطالبرقم)المفتاحاعتمادلعدمموجودةغيراالنتقالياالعتمادمشكلةكذلك2.

اوطبيعيةعالقةمجازعليهاونطلق3NFتطبيعهادرجة(الطالب)العالقةفانماسبقعلىبناء3.

Normalized1الرقمالعالقةهذهوتأخذ.

موجودةالجزئياالعتمادمشكلةانفنجد(الطالبتقرير)العالقةاما•

المقرررقموالطالبرقمالخاصتينمنكلعلىتعتمدالتقديرانحيث1.

المقرربرقم(ترتبطاو)علىتعتمدالخصائصباقيبينما2.

لهاحامفتاويصبحعليهتعتمدمامعجزئيةمجموعةكلنفصلتلكالجزئياالعتمادمشكلةالزالةو3.

:التاليتينالعالقتينعلى(الطالبمقرر)العالقةمنفنحصل
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الطالب والمقرر 1.

2منهماكلتطبيعدرجةتكونانيمكنعالقتينNF3اوNFوجودحسبعلىذلكغيراو

عدمهمنمنهماأيفياالنتقالياالعتمادمشكلة

التاليالجزءفيماسنتابعههذا

المقرر والمدرس2.

21

التقديرالمقرررمزرقم الطالب

القسماسم المدرسرقم المدرسعدد ساعاته المقررالمقرر رمز



االنتقالياالعتمادتواجدمشكلةعنبالبحثنهتمالتطبيعمراحلمنالمرحلةهذهفي•

2NFاو2هيتطبيعهادرجةاوتطبيعهاشكلفإنماعالقةفيجزئياعتمادوجدناان•

.االنتقالياالعتمادعيبازالةهيهناالمطلوب•

هيلعالقةلالتبيعدرجةتكوناصالوجودهعدمعنداوللبياناتاالنتقالياالعتمادعيبازالةبعد•

.ذلكمناعلىاخرتطبيعشكلاو3NFالثالثالتطبيعشكل

.تباعاعليهانتعرفسوفالتيالعيوبباقيوجودعلىذلكيتوقف•

Normalizedطبيعيةعالقة3NFتطبيعهادرجةالتيالعالقةعلىمجازانطلق•

وتكرارمجموعةعلىمحتويةتكوناال(1يجب3NFماعالقةتطبيعدرجةتكونلكيانهأي•

اعتمادأييوجدال(3وما(خاصية)مفتاحعلىكليااعتماداالعالقةهذهخصائصتعتمدان(2

.العالقةتلكخصائصبينانتقالي
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:السابقمثالناالىنعود

:الطالبتقريرالعالقة•

كمفتاحالمقرررمزوالطالبرقممنكلعلىتعتمدالتقديرالخاصيةاننجد1.

اخرىخاصيةعلىللمفتاحاعتماددون2.

2الرقموتأخذطبيعيةاو3NFاو3هي(الطالبتقرير)العالقةتطبيعدرجةفانلذلك3.

بهاانفنجد(المقررمدرس)العالقةاما•

(المدرسرقم)علىتعتمد(المدرساسموالقسم)الخاصتين1.

االنتقالياالعتمادعلىتحتويالعالقةانأيالمقرربرمزالمدرسرقميرتبطبينما2.

العالقتينىعلفنحصلعليهتعتمداوبهماترتبطمعمجموعةكلنفصلاالنتقالياالعتمادمشكلةالزالة3.

:التاليتين

23



المدرس1.

البياناتمشاكلتتضمنالالبياناتلقاعدةطبيعيةعالقاتعلىحصلناالثالثالمراحلهذهبعد

سبقفيماذكرناهاالتي

المقرر والمدرس2.
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القسماسم المدرسرقم المدرس 

رقم المدرسعدد ساعاته المقرراسم المقرررقم



(المدرسمرقالخارجيالمفتاحونالحظ)تحسيناتأيالىالتحتاجوآليامحسنةونهائيةالتاليةالبياناتقاعدة

(العنوان–االسم–الطالبرقم):الطالب•

(التقدير–المقرررقم–الطالبرقم)والمقررالطالب•

(القسم–المدرساسم–المدرسرقم)المدرس•

(المدرسرقم-الساعات–المقرراسم–المقرررقم)والمقررالمدرس•
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1NFالسابقةالثالثةالتطبيعدرجات• ,2NF,3NFاستخداماالتطبيعاشكالاكثرهي.

BCNFوكوددبويستطبيعشكلهوجديدتطبيعشكلويوجد•

BCNFتطبيعهادرجةعالقةأياننجدانناحيث3NFعنوتقدماشموليةاكثرالشكلهذاويعتبر•

.صحيحوالعكسايضا3NFتطبيعهادرجةتكون

.مرشحامفتاحاالعالقةفيمحددكلكاناذاBCNFماعالقةتطبيعدرجةانالقولنستطيع•

:التاليالمثالنالحظ•
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:التاليالشكلفيالموجودةومتجرفيالمعروضةباالصنافوالخاصةالصنفالعالقة•

منالعمالتتلفتخحيثللصنف،المنتجالبلدعلىتعتمدالعملةاننرىولكننا،ثالثتطبيعذاتالعالقةهذه•

وكال(العملةوالصنف)عالقتينعمليتملذلكالصغيرةوالعمالتالرئيسيةالعملةحيثمنالخربلد

BCNFتطبيعذاتالعالقتين

:التاليالشكلنالحظ•
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3العالقة الصنف في شكل التطبيع ( أNF

العالقتين الصنف و العملة في شكل التطبيع ( بBCNF

السعرالعملةالبلد المنتجوصف الصنفرقم الصنف

العملةالبلد المنتج

السعرالبلد المنتجالوصفرقم الصنف 



28

القيممتعدداالعتمادتواجدعلىمبنيالرابعالتطبيعشكل•

العالقةخصائصمناكثراولخاصيتينقيمعدةوجوديمنعالقيممتعدداالعتماد•

.تمثلهاالتيالقيمجميعتمثيلالىنحتاجماعالقةفيالقيممتعددةخاصيةوجودفعند•

مرقوهماالقيممتعددتيخاصيتينعلىتحتويلكنها3NFتطبيعهادرجةالموظفينالعالقةالمثالسبيلعلى•

السيارةورقمالمشروع

مشروعمنبأكثرالموظفيعملانايضاالممكنمنانهحيث•

سيارةمناكثرالموظفيمتلكانايضاالممكنومن•

:يليكماعالقتينالىالعالقةنقسمالموظفينالعالقةفيالموجودةالمشكلةنحللكي•



العالقة الموظف تحتوي على خاصيتين متعددتي القيم ( أ

 السيارة-الموظف

على العالقة الموظف التي تحتوي على خاصيتين متعددتي القيم 4NFنتيجة تطبيع ( ب

 المشروع –الموظف

29

رقم السيارةالمشروعاسم الموظف

545ك ن أ 1بعلي

323هـ و ي 2ب علي

323هـ و ي 1ب علي

545ك ن أ 2بعلي

المشروعرقم الموظف 

1ب 123

2ب 123

رقم السيارةرقم الموظف 

545ك ن أ  123

323هـ و ي  123
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انقولناننستطيعالمختلفةالتطبيعالشكالدراستنابعد•

االكثرهي1NF2NF3NFاالولىالثالثةالتطبيعاشكال

و4NFوBCNFالتطبيعشكليبينمااستخدامااوتواجدا

.نستخدمهموقلمانادرينفهم5NFهواخرتطبيعشكل



 من(0 NF)  الى(1NF) عيب تكرار البيانات ونقوم بإزالتهنبحث عن.

31

 من(1 NF) الى(2NF) أي ان تعتمد خصائص هذه العالقة اعتمادا )االعتماد الجزئي  نبحث عن

(ما( خاصية )كليا على مفتاح 

.فتاحا لهاتلك نفصل كل مجموعة جزئية مع ما تعتمد عليه ويصبح ماالعتماد الجزئيو إلزالة مشكلة 

من(2NF)الى(3NF)منمامجموعةاوماخاصيةاعتمادأي)االنتقالياالعتمادعننبحث

مجموعةاوخاصيةعلىAالخاصيةفيهتعتمدالذيالوقتنفسفيمثالAماخاصيةعلىالخصائص

(اخرىخصائص

عليهتعتمداوبهترتبطمامعمجموعةكلنفصلاالنتقالياالعتمادمشكلةإلزالة.

من(3NF)الى(4NF)قيمعدةوجوديمنعوهو)القيممتعدداالعتمادتواجدعننبحث
(العالقةخصائصمناكثراولخاصيتين

تمثلهاالتيالقيمجميعتمثيلالىنحتاجماعالقةفيالقيممتعددةخاصيةوجودفعند.
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Account

Number

رقم الحساب

Name

األسم

Address

العنوان
Postcode

يالرمز البريد
Tel 

Number

رقم الهاتف

Trans

Number

ةرقم العملي

Date

التاريخ

Type

النوع
Amount

الكمية

1234321 Ahmed  12 

Sheraton

BT37 0WS 2234767 9778564 11/11/00 DR 50.00

9778565 12/11/00 DR 25.00

9778890 01/12/00 CR 100.00

1456786 Aly  10 Giza BT37 0ED 3746747 9778500 10/11/00 CR 100.00

9779900 15/12/00 DR 100.00

9779901 15/12/00 DR 20.00

9779910 16/12/00 CR 50.00

1653423 Shymaa 12 

Sheraton

BT37 0FR 3837489 9779999 18/12/00 CR 20.00

3NFيحققحتىالتاليللجدولتطبيعبعملقم



ACCOUNT(Account_Number, Name, Address, Postcode, Tel_Number, 

(Trans_Number, Date, Type, Amount)

,رقم الهاتف, الرمز البريدي, العنوان, األسم, رقم الحساب)الحساب  

(( الكمية–النوع –التاريخ –رقم العملية  (

1NF

ACCOUNT(Account_Number, Name, Address, Postcode, Tel_Number)

TRANSACTION(Account_Number, Trans_Number, Date, Type, Amount)

2NF

ACCOUNT(Account_Number, Name, Address, Postcode, Tel_Number)

TRANSACTION(Account_Number, Trans_Number)

TRANS_DETAILS(Trans_Number, Date, Type, Amount)

3NF

ACCOUNT(Account_Number, Name, Address)

PERSONAL_DETAILS(Name_Add, Postcode, Tel_Number)

TRANSACTION(Account_number, Trans_Number)

TRANS_DETAILS(Trans_Number, Date, Type, Amount) 33



ات التالية لكل شركة تتلقى طلبيات العمالء بالبريد وتقوم بتخزين البيان

، التاريخ الذى أستقبلت ( Order Number )رقم الطلب : طلب تتلقاه

، رقم العميل، أسم العميل، عنوان ورقم تليفون( Date )فيه الطلب   

ية العميل، رقم كل صنف بالطلب ووصف لهذا الصنف وسعره والكم

.المطلوبه منه

.3NFصمم هذه العالقة وحولها الى 
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ORDER(Order_Number, Date, Cust_Number, Name, Address, Phone, (Item_Number, 
Description, Price, Qty))

,رقم الهاتف, عنوان العميل, اسم العميل, رقم العميل, التاريخ, رقم الطلب) الطلب 

((الكمية, السعر, وصف الصنف, رقم الصنف) 

1NF

ORDER (Order_Number, Date, Cust_Number, Name, Address, Phone)

LINEITEM (Order_Number, Item_Number, Description, Price, Qty)

2NF

ORDER (Order_Number, Date, Cust_Number, Name, Address, Phone)

LINEITEM (Order_Number, Item_Number, Qty)

ITEM (Item_Number, Description, Price)

3NF

ORDER (Order_Number, Date, Cust_Number)

CUSTOMER (Cust_Number, Name, Address, Phone)

LINEITEM (Order_Number, Item_Number, Qty)

ITEM (Item_Number, Description, Price)
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العديدفي(consultants)استشاريينمعالمواعيدمنسلسلةلديهمريضهناك

عامممارسالمريضعالجعلىيشرف.المستشفياتمن

(General Practitioner GP).حدةوامستشفيالىاالستشارىيحضرمايومفي

أستشارىمع(appointment)واحدموعدالمريضلدىيكونمايومفيوايضا

المرضىسماءأبينماتتكرروالفريدةالمستشفياتوأسماءاالستشاريينأسماء.معين

.وحيدتليفونرقملهأستشارىكل.تكرارهاالممكنمنالعامالممارسوأسماء

PATIENT(PID, Name, GP_Number, GPName, GPAddress, 

(AppointmentDate, AppointmentTime, ConsultantName, 

ConsultantPhone, Hospital, HospitalAddress))

.3NFالى مجموعة من الكائنات تحقق  (patient)قم بتحويل الكائن 

36



PATIENT(PID, Name, GP_Number, GPName, GPAddress, (AppointmentDate, 
AppointmentTime, ConsultantName, ConsultantPhone, Hospital, HospitalAddress))

,عنوان الممارس, اسم الممارس, رقم الممارس, رقم المريض) مريض 

(( عنوان المستشفي, اسم المستشفي, رقم الهاتف, اسم االستشاري, ميعاد الكشف, تاريخ الكشف  (

1NF (Remove repeating groups)
PATIENT (PID, Name, GP_Number, GPName, GPAddress)

APPOINT (PID, AppointmentDate, AppointmentTime, ConsultantName, ConsultantPhone, Hospital, 
HospitalAddress)

2NF (Every attribute must be fully functionally dependent on the whole key)
In 2nd

3NF (Remove transitive dependencies)
APPOINT (PID, AppointmentDate, AppointmentTime, ConsultantName, Hospital)

CONS (ConsultantName, ConsultantPhone)

HOSP (Hospital, HospitalAddress)

PATIENT (PID, Name, GP_Number)

GP (GP_Number, GPName, GPAddress)
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