
١  

  
  
  

  
  
  
  

  .تعريف قواعد البيانات -١
  .Accessخطوات تشغيل الـ  -٢
  .Tablesالجداول  -٣
  .  مهارة االنتقال من وضع التصميم إلى وضع إدخال البيانات -٤
  .مهارة نسخ جدول أو استعالم أو أي شئ آخر من قاعدة بيانات خارجية -٥
  .Access إلى الـExcelمهارة إحضار جدول من الـ  -٦
 .ل أو نسخ الجدولمهارة تغيير اسم الجدو -٧
  .تمرين المحاضرة القادمة -٨

  
   تعريف قواعد البيانات-١
  .هي آم هائل من البيانات و لكنها مرتبة و منظمة بحيث يسهل االستفادة منها )١
   ).FoxPro ،Oracle( هناك برامج أخرى تتعامل مع قواعد البيانات مثل  )٢
صار هو   " Database Management System" يطلق على البرامج التي تتعامل مع قواعد البيانات  )٣  " DBMSو اإلخت
  .أي نظام إدارة قواعد البيانات" 
 : تأخذ اإلمتـــداد Accessملفات الـ  )٤
•  "MDB "  أي"  Microsoft Database."  
•  "MDE "   أي "Microsoft Data Encrypt."  
  

  
  . موجهة للمبرمجين و ليس المستخدمين Accessالـ  )١
ل بإستخدام      Accessشغيل ملف  في حالة الرغبة في ت  )٢ شاءه من قب م إن ـف في      Access XP، ت ـذا المـل ـفتح هـ ـد أن ن ، و نريـ

Access نقوم بالخطوات األتية . ٩٧: 
 .Tools  Database Utilities نفـتح قائمــة Access XPمــن داخــل  •
• Convert Database   To Access ٩٧ File Format. 
  
  Access خطوات تشغيل الـ -٢
١( Start   Programs   Microsoft Access.  
 : إختيارات٣تظهر نافذة بها  )٢
• Blank Database  :قاعدة بيانات فارغة. 
• Database Wizard :   ا ـد البيان ـالج قواعــ رآة         (ت معـ ن ش ة م ة مقدم ات الفارغ د البيان ن قواع ة م أي مجموع

Microsoft.( 
• Open an Existing Database  :فتح قاعدة بيانات موجودة سابقًا. 
   ".File New Database" تظهر نافذة . Blank Databaseأنشط  )٢
 .Createثم " قاعدة بيانات جديدة " نسمي قاعدة البيانات باسم  )٣
داد      ،  "Database" ذة رد الفعل تظهر ناف )٤ ه إمت ذي سوف يكون ل  extension  ( *.mdb(نالحظ أن ملف قاعدة البيانات ال

 :من األتي
• Tables  :           ة ـ     . يقصد بها الجداول يصممها المبرمج و يضع بها آل القواعد المطلوب أن ال ًا ب ذه    Userعلم رى ه ن ي  ل

 .الجداول أو يرى التصميم
• Queries  :،يصممها المبرمجيقصد بها اإلستعالمات . 
• Forms  : أي النماذج التي يقوم المبرمج بتصميمها أيضًا و يسلمه للـUser. 
• Reports  : أي التقارير، يصممها المبرمج لكي يظهر ناتج عملية المنشأة، و أيضًا ستخدمها الـUser. 
• Macros  :          عبارة عن مجموعة من البرامج الجاهزة المقدمة من شرآةMicrosoft   حيث يقوم  . المبرمجين لخدمة

 . و االستفادة منهMacroالمبرمج استخدام الـ 



٢  

• Modules  : الوحدات النمطية، أي بكتب المبرمج أوامر بلغةAccess Basic و هي لغة تشبه Visual Basic. 

  
  Modules و الـ Macroالفرق بين الـ  •
  

Macro Modules 
  البد آتابة أوامر به  برامج صغيرة جاهزة

  
  : احتماالت٣سليم البرنامج هناك عند ت

  .Accessأن تسلم العميل قاعدة البيانات بشرط أن يكون لديه  •
ى ملف   Visual Basicأن تدخل قاعدة البيانات داخل الـ  • داد    و تحصل عل األتي   ) extension (   يأخذ امت  exe.*" فيكون آ

 .Accessـ وفي هذه الحالة ليس من الضروري أن يكون لدى العميل برنامج ال". 
 .exe.* ملفات Databaseوهذا البرنامج يقوم بتحويل ملفات الـ . Tool Kitأن يقوم المبرمج باالستعانة ببرنامج يسمى  •
  
  Tables الجداول -٣
  .Table   New  Design Viewنضغط على  )١
  : أقسام٣لي مقسمة إ " Table" تظهر نافذة  )٢

Field Name )  اسم الحقل:( 
  :يكتب اسم الحقل مع مراعاة الشروط األتية

 . حرف أو رقم٦٤ال يزيد عن  •
 .يبدأ بحرف و ال يبدأ برقم، وآذلك  ال يبدأ بمسافة •
 .من المستحسن أن يكون باللغة اإلنجليزية •

Data Type )  نوع الحقل: (  
• Text :   و ،  حروف، و ال يمكن إجراء عمليات حسابية على األرقام التي تدخل فيههو الحقل النصي و هو يقبل أرقام و

 ".االسم "مثال لذلك ،  حرف أو رقم٢٥٥الحد األقصى 
• Memo :          ى م     ٦٠٠٠هو حقل يقبل أرقام و حروف حت ه ال يمكن عمل             .  حرف أو رق ه ان ه  Queryو لكن يعيب ،  علي

 ".السيرة الذاتية " مثال لذلك 
• Number : ه،                   الحقول الرقم ات حسابية علي ل حروف، و يمكن إجراء عملي ام فقط و ال تقب ل أرق ول تقب ، ية هي حق

 ".المرتب األساسي " مثال لذلك 
• Data/Time :            ذلك  ، حقل الوقت و التاريخ هو حقل يقبل أوقات و تواريخ و يمكن إجراء عمليات حسابية عليه مثال ل

 ".تاريخ الميالد " 
• Currency :    ة               حقل العملة هو حقل ي ال  ، شبه الحقول الرقمية و لكن يختلف في انه اآثر دقة و يظهر عالمة العمل مث

 ".صافي المرتب "لذلك 
• AutoNumber :       حقل الترقيم التلقائي هو حقل يقوم آلAccess  ًا ه تلقائي سل أي    ،  بكتابة أرقام ال المسل ود  " مث آ

 ".آود الموظف " ، "آود الصنف " ، "الطالب 
• Yes/No :  ذلك  ، ره المبرمج حيث يكون هناك احتمالين  هو حقل يختا وع الموظف   " مثال ل اتورة   " و " ن " سداد الف
ى   ) صح (  إذا وضع بداخله عالمة Check Boxو يالحظ عند إدخال السجالت يظهر للمستخدم . و هكذا" الديانة " و  رجم إل  و Yesتت

ى           رجم إل ًا تت ـ          .Noإذا تم ترآه فارغ ام ال ام           ) صح   ( ضع عالمة      " Descriptionيمكن أن نكتب أم ًا أم ه فارغ ات و اترآ ام الموظف أم
 ".الموظفين

• OLE Object :  ـ صار ل ه   Object Linking Embeddedهو حقل يقبل صور و رسم بياني و هو اخت  ويقصد ب
 .الكائنات المرتبطة المنضمة، إنها عبارة عن صور سوف ترتبط بالسجل

• Hyperlink :  تح ملف          هو حقل ارتباط تشعبي و يمكن ضا يمكن ف ى اإلنترنت و أي ع عل ى موق دخول عل  من خالله ال
Word أو Excel. 

 
Description )  وصف الحقل: (  

  .Statues Bar يكتبهــا المبرمج لتظهـــر للمســـتخدم في شــريط المعلومات Online Helpأي رســـالة و آأنها 
  

  :خطوات حفظ الجدول
   ".Save As" ، تظهر نافذة Saveنضغط على  )١
  ".بيانات الموظفين " اآتب اسم الجدول و ليكن  )٢
  .Noنختار .  أو الPrimary keyتظهر رسالة تسال إذا أردنا نعمل  )٣
  .اغلق الجدول )٤



٣  

   خطوات االنتقال من وضع التصميم إلى وضع إدخال البيانات-٤
  

  :Database Windowالطريقة األولى من خالل 
   :Buttons ٣نجد 

Open : في وضع الـ لفتح الجدولDatasheet View.  
Design : لفتح تصميم الجدول أيDesign View.  

New :من خاللها يمكن إنشاء جدول جديد.  
  :Viewالطريقة الثانية من خالل قائمة 

Design View :االنتقال إلى وضع التصميم.  
Datasheet View :االنتقال إلى وضع إدخال البيانات.  

  : Table Datasheetدوات الطريقة الثانية من شريط األ
  . أو يكن االختيار الوضع الذي نريدOn/Offحيث توجد أيكونه في هذا الشريط تعمل 

   مهارة نسخ جدول أو استعالم أو أي شئ آخر من قاعدة بيانات خارجية-٥
١( File   Get External Data   Import) حضار بيانات خارجية إ.(  
  .بها ملفات قواعد البيانات " Import" تظهر نافذة  )٢
  .Importاختار قاعدة البيانات ثم اضغط  )٣
  .تظهر قائمة بالجداول و االستعالمات و النماذج )٤
 .Okثم  ) Select All( اختار الكل  ).Ctrl + Mouse( اختار شئ واحد  )٥
  Access إلى الـExcel مهارة إحضار جدول من الـ -٦
١( File   Get External Data   Import. 
 .Files of type من Microsoft Excelاختار  )٢
 .Import أو Double clickأختار الملف الذي أريده ثم  )٣
 .Next الذي أريده ثم Sheetتظهر نافذة اختار منها اسم الـ  )٤
 .Next ثم First Row Contains Column Headingsانشط  )٥
 . يسأل إذا آنا نريد وضع البيانات في جدول جديد أو على جدول موجود سابقًاAccessالـ  )٦
٧( Next ثم Finish. 
   مهارة تغيير اسم الجدول أو نسخ الجدول-٧
  .Short Menu على أي جدول تظهر Right Click، ثم Database windowمن خالل الـ  )١
  . في الفراغPaste نقوم بعمل Copyبعد عمل  )٢
  .تظهر نافذة أقوم بكتابة اسم الجدول الجديد )٣
  .و نفس الخطوات بالنسبة تغيير اسم الجدول )٤
   تمرين المحاضرة القادمة-٨
  

  :مطلوب عمل األتي
  ".المحاضرة الثانية في قاعدة البيانات" إنشاء قاعدة بيانات جديدة باسم  )١
 :يةإنشاء جدول جديد به الحقول اآلت )٢
  

 Text  اسم الموظف
 Text  العنوان

 Yes/No  نوع الموظف
 Yes/No  ديانة الموظف
Date/Time  تاريخ الميالد

 Number المرتب األساسي
 OLE  صورة الموظف

 
  . لكل حقلDescriptionيكتب  )٣
 ".بيانات الموظفين " يحفظ الجدول باسم  )٤
  
  
  
  



٤  

  
  
  
  

  
 
  .التعرف على خصائص الحقول -٩
  .Queriesاالستعالمات  -١٠
  .Queryمهارة رؤية نتيجة الـ  -١١
  .  Queryمهارة حفظ آل  -١٢
  .تمرين المحاضرة القادمة -١٣
  
   التعرف على خصائص الحقول-١
 Rule Validation  

ة شرط                 رمج بكتاب وم المب زم المستخدم    . يقصد بهذه الخاصية التحقق من صحة البيانات التي ادخلها المستخدم و يقصد بها أن يق إذا الت ف
  .شرط سمحنا له باستكمال البيانات، و إذا لم يلتزم المستخدم بهذا الشرط تظهر له رسالة خطأبهذا ال

  
 Text Validation  

  .Validation Ruleيقصد به نص يظهر للمستخدم حينما ال يلتزم المسـتخدم بشروط الـ 
 ١مثال

  . ٤٠٠بفرض أن المرتبات يجب أن تكون اآبر من أو تساوي 
  :الخطوات

  .Designلى وضع الـ نتحول إ )١
  .نقف على حق المرتب )٢
ام خاصية    )٣ يكن    Validation Ruleأم شرط و ل ساوي         ".٤٠٠ =<"  نكتب ال ر من أو ي د أن يكون المرتب اآب ا الب و معناه

٤٠٠.  
  ".يرجى التحقق من صحة البيانات "  نكتب عبارة Validation Textثم أمام خاصية  )٤
  .View   Datasheet Viewللتأآد نفتح قائمة  )٥
  .بعد ذلك نحاول إدخال بيانات في الجدول و خاصة في حقل المرتب )٦
  

  
  .عندما تظهر عالمة القلم أمام السجل هذا معناه انه لم يتم حفظ السجل بعد •
  .Highlight     Right Click   Delete Recordلحذف ســـجل أو اآثــر  يتم عمل    •

 ٢مثال
  .١٠٠٠٠ ، ٤٠٠بفرض أن المرتبات يجب أن تنحصر ما بين 

  :الخطوات
  . Validation Ruleأمام  " ١٠٠٠٠ and ٤٠٠ between" يكتب الشرط  )١
  .View   Datasheet View للتأآد نفتح قائمة  )٢
 .بيانات في الجدول و خاصة في حقل المرتببعد ذلك نحاول إدخال  )٣
 value Default  

  .ويقصد بها قيمة أو عبارة  تظهر دائمًا للمستخدم، حيث يجوز للمستخدم أن يقبلها أو يجوز أن يرفضها.أي خاصية القيمة االفتراضية
 ١ مثال

  .بفرض أن معظم من يعملون هذه الشرآة داخل مدينة السادس من اآتو بر
  :الخطوات

  .Textنقف أمام حقل العنوان و نتأآد أن نوع هذا الحقل  )١
 ".السادس من اآتو بر "  نكتب عبارة Default Valueأمام عبارة  )٢
  .Datasheet View إلى وضع الـ Design View للتأآد نتحول من وضع الـ  )٣
ر       "  يالحظ ظهور عبارة     )٤ و ب وان     " السادس من اآت ل العن ارة أو يمكن      حيث يمكن للمستخدم أن يوا      . في حق ذه العب ى ه فق عل

 ).عنوان آخر ( إلغاء هذه العبارة و تغييرها بعبارة أخرى 
 ٢مثال 

   ".Yes" بفرض أن معظم العاملين بالشرآة سوف يأخذون القيمة 



٥  

  :الخطوات
  ".نوع الموظف " نقف على حقل  )١
   ".Yes"  نكتب Default Valueثم أمام خاصية  )٢
  .Datasheet View إلى وضع الـ Design Viewللتأآد نتحول من وضع الـ  )٣
  ".Yes" وهذا معناه أن القيمة االفتراضية لهذا الحقل هو ".نوع الموظف"أمام حقل ) صح ( يالحظ ظهور عالمة  )٤
  
 Caption  

  .سم الحقليسمح باختيار عنوان ليظهر في النماذج والتقارير والملصقات بدًال من أ. يقصد به اسم توضيحي يكون اآثر وضحًا للمستخدم
  

 مثال
  .Captionفي خاصية " المرتب األساسي "  و آتابة Filed Nameفي  " Salary" بفرض أننا نريد آتابة 

  :الخطوات
  .Design Viewفي وضع الـ " المرتب األساسي " نقف في حقل )١
  . و يستخدمه في المعادالتو هذا هو االسم البرمجي الذي سوف يلتزم به المبرمج " Salary" ثم نمسح هذه العبارة و نكتب  )٢
  .Captionأمام خاصية " المرتب األساسي "  نكتب عبارة Field Propertiesفي قسم خصائص الحقول  )٣
 .Datasheet View إلى وضع الـ Design Viewللتأآد نتحول من وضع الـ  )٤
  ".Salary"ظهرت أمامي بدًال من " المرتب األساسي " نالحظ أن  )٥
  
 Required  

ات             " Yes" فإذا جعلها المبرمج    . ة معناه مطلوب  هذه الخاصي  ى إدخال بيان ار المستخدم عل اه إجب ا     . فهذا معن ذا   " No" و إذا جعله فه
  .معناه عدم إجبار المستخدم على إدخال بيانات

  
 مثال

  :الخطوات
  .Design Viewنقف في حقل اسم الموظف في وضع الـ  )١
  ".اسم الموظف " أن المستخدم يجب إدخال االسم في حقل هذا معناه  " Required " Yesثم نجعل خاصية  )٢
 .Datasheet View إلى وضع الـ Design Viewللتأآد نتحول من وضع الـ  )٣
  
 Size Field  

  .أي خاصية طول الحقل
  : داخل الحقول النصيةField Sizeأوال استخدام الـ 

  .Textو نتأآد أن نوعه " االسم " نقف أمام حقل  )١
  .٥ نكتب Field Sizeثم أمام  )٢
 .Datasheet View إلى وضع الـ Design Viewللتأآد نتحول من وضع الـ  )٣
 . حروف٥نحاول إدخال بيانات اآثر من  )٤
  

  : داخل الحقول الرقميةField Sizeثانيًا استخدام الـ 
 .Numberنقف أمام حقل المرتب و نتأآد أن نوعه  )١
 :تظهر الخصائص التالية )٢
• Byte : جنيه ٢٥٥ درجة، ٢٥٥(  على ذلك مثال.  وهي قيمة و ليست عدد٢٥٥بحد أقصى يقبل أرقام صحيحة فقط  
• Integer :٣٢٧٦٨ و ٣٢٧٦٧-هذه األرقام تتراوح بين . يقبل أرقام صحيحة فقط و ال يقبل عشري. 
• Long Integer :يقبل أرقام صحيحة فقط بدون حد أقصى. 
• Single :قام عشرية أر٧بحد أقصى . يقبل أرقام صحيحة و أرقام عشرية. 
• Double :أرقام عشرية١٥بحد أقصى . يقبل أرقام صحيحة و أرقام عشرية . 
 Format  

  .ويقصد بها تنسيق األرقام
 Places Decimal  

  .عدد األرقام العشرية المسموح بها للمستخدم
 Mask Input  

  .يقصد بقناع اإلدخال هيئة أو شكل يستخدم في إدخال البيانات
  
  
  



٦  

 مثال
 :الخطوات

  .Text" رقم التليفون " أآد أن حقل نت )١
   .٠٠٠٠٠٠٠-٠٠٠:  نكتب األتيInput Maskأمام خاصية  )٢
 .Datasheet View إلى وضع الـ Design Viewللتأآد نتحول من وضع الـ  )٣
 

Indexed  
  : احتماالت٣و لها . أي خاصية مفهرس

• No :أن يكون الحقل غير مفهرس.  
• Yes (Duplicates Ok) :التكرارمفهرس مع السماح ب.  
• Yes (No Duplicates) :مفهرس مع عدم التكرار. 

  
  .الحقل المفهرس هو حقل يسهل البحث بداخله •

  :مطلوب عمل األتي
  .Query تمهيدًا لعمل Records ٥إدخال 

  Queries االستعالمات -٢
  :الخطوات

١( Queries   New   Design View  Ok.  
  .حيث يوجد بها جميع الجداول الموجودة عندي في قاعدة البيانات " Show Table" تظهر نافذة  )٢
  .Close ثم Addاختار الجدول ثم  )٣
  .نالحظ ظهور قائمة بالحقول موجودة أعلى الشاشة )٤
  .انزل الحقول إلى الشبكة الموجودة بأسفل الشاشة )٥
  :نريد البحث عن المسلمينبفرض أننا  )٦
   ".Yes"  نكتب Criteriaنقف على حقل الديانة وفي صف آل  •
   ".Yes" هذا معناه مطلوب البحث عمن يحملون الديانة  •
  Query مهارة رؤية نتيجة الـ -٣
  .Run ثم نختار Queryنفتح قائمة  )١
  .Query Design Barأو نضغط على االيكونة الموجودة بـ  )٢
  Query مهارة حفظ الـ -٤
  .Query لحفظ آل Saveنضغط على ايكونة  )١
 .Database Window و نرجع إلى Queryنغلق آل  )٢
   تمرين المحاضرة القادمة-٥
  "قاعدة بيانات المحاضرة الثالثة " إنشاء قاعدة بيانات جديدة باسم  )١
 :تصميمه آاألتي" جدول بيانات شخصية و مالية " إنشاء جدول باسم  )٢
  

 Text  االسم
 Yes/No  النوع

 Text  العنوان
 Yes/No  الديانة
 Text  اإلدارة
 Number  المرتب

Date/Time تاريخ التعيين
  .Records ٥على أن يتم إدخال بيانات  )٣
  .للبحث عن المسلمين" مسلمين " باسم  ) Select Query( يتم عمل استعالم تحديد  )٤
  .لبحث عن المسيحينل" مسيحين " باسم  ) Select Query( يتم عمل استعالم تحديد  )٥
  ".No" و المسيحين يأخذون  " Yes" مع مراعاة أن المسلمين يأخذون  )٦
  
  
  



٧  

  
  
  

  
  

  
  .Parameter Query و Select Queryالفرق بين  -١٤
  .And Conditionمهارة استخدام  -١٥
  .Or Conditionمهارة استخدام  -١٦
١٧- Parameter Query  .  
 .Delete Queryمهارة استخدام استعالم الحذف  -١٨
 .Update Queryة استخدام استعالم التحديث مهار -١٩
  .Append Queryمهارة استخدام استعالم اإلضافة  -٢٠
  

  :مطلوب عمل األتي
  .فتح قاعدة بيانات

  . سجالت بها بيانات مختلفة٤التأآد من أن هناك ما ال يقل عن 
  
  Parameter Query و Select Query الفرق بين -١
  

Select Query Parameter Query 
  تعطي فرصة للمستخدم أن يكتب الشروط الذي يريدها  بت به الشروطتث

  

  
 .Form موجود على الـ Command Buttonيقوم المستخدم باالستعالم و ذلك عن طريق  •
 . آخرQuery أو Tableقد يبنى االستعالم على  •
  
 And Condition مهارة استخدام -٢

 مثال
   ".Yes" بشرط أن يكون النوع  و  "Yes" بفرض أننا نريد البحث عن الموظفين المسلمين أي الذين يحملون الديانة 

  :الخطوات
٧( Queries   New   Design View  Ok.  
  .حيث يوجد بها جميع الجداول الموجودة عندي في قاعدة البيانات " Show Table" تظهر نافذة  )٨
  .Close ثم Add ثم Queryاختار الجدول الذي سوف يبنى عليه الـ  )٩
  .نالحظ ظهور قائمة بالحقول موجودة أعلى الشاشة )١٠
 ). النوع – الديانة – المرتب –االسم ( انزل الحقول إلى الشبكة الموجودة بأسفل الشاشة، و ليكن  )١١
 :حظ األتينال )١٢

a. Field :يقصد بها اسم الحقل. 
b. Table :يقصد به اسم الجدول الذي ُبني عليه االستعالم. 
c. Sort :يقصد بها فرز و ترتيب نتيجة االستعالم. 
d. Show :     سوف يظهر نتيجة االستعالم و إذا     ) صح (فإذا آان الحقل عليه عالمة       . إمكانية إظهار نتائج االستعالم أو ال

 سوف تختفي نتيجة االستعالم ) صح(رفعنا عالمة 
e. Criteria :و هي الخانة المسؤولة عن تحديد شروط االستعالم. 

 :بفرض أننا نريد االستعالم حسب األسماء  )١٣
 ".االسم "  و تحت حقل Sortنضع المؤشر أمام  •
 . أي تنازليDescending أي تصاعدي أو Ascendingثم نختار  •

  :ديانةبفرض أننا نريد البحث عن على النوع و ال )١٤
   ".Yes"  نكتب Criteriaنقف على حقل الديانة وفي صف الـ  •
 .بحيث تكون على نفس صف ". Yes"  نكتب Criteriaنقف على حقل النوع وفي صف الـ  •



٨  

 .And Conditionأي  " Yes" و أيضا النوع  " Yes" هذا معناه انه مطلوب البحث عمًا يحملون الديانة  •
 .Run نعمل Queryلنرى نتيجة الـ  )١٥

  
  Or Condition مهارة استخدام -٣

 مثال
  ".م "  أسماءهم تبدأ بحرف الـ أو " Yes"  النوع أو " Yes" بفرض أننا نريد البحث عمًا يحملون الديانة 

  :الخطوات
  .Yesنكتب " الديانة " تحت حقل الديانة )١
  .Yesاآتب "  النوع "  وتحت حقل Criteriaثم على الصف التالي للـ  )٢
  :نكتب األتي" االسم "  ثالث و تحت حقل ثم على سطر )٣

 Likeم *
  
٤- Parameter Query   

  .و لكن يسمح للمستخدم أن يدخل الشروط الذي يريدها. هو نوع من االستعالم يقوم المبرمج بإنشائه
  

 مثال
  .الذي يريدهابفرض أننا نريد البحث عن المرتبات التي تنحصر في مدى معين، و نريد من المستخدم أن يكتب الشروط 

  
  :الخطوات

١( Queries   New   Design View  Ok.  
  .حيث يوجد بها جميع الجداول الموجودة عندي في قاعدة البيانات " Show Table" تظهر نافذة  )٢
  .Close ثم Add ثم Query الـ اختار الجدول الذي سوف يبنى عليه )٣
  .نالحظ ظهور قائمة بالحقول موجودة أعلى الشاشة )٤
 ). المرتب –االسم ( انزل الحقول إلى الشبكة الموجودة بأسفل الشاشة، و ليكن  )٥
 : نكتب األتيCriteriaوفي سطر الـ "المرتب " ثم تحت حقل  )٦

Between [ادخل الحد األدنى] and [ادخل الحد األعلى]

  .Tool bar أو بااليكونة الموجودة بالـ Query داخل قائمة الـ Runد نضغط على للتأآ )٧
  .نالحظ ظهور نافذة تطلب من المستخدم الحد األدنى و الحد األعلى )٨
 .Close ثم Queryنحفظ الـ  )٩
  

 ٢مثال 
  .ث عنهعلى أن يدخل المستخدم الحرف الذي يبح. بفرض أننا نريد البحث عن األسماء التي تبدأ بحرف معين

  :الخطوات
١( Queries   New   Design View  Ok.  
  .حيث يوجد بها جميع الجداول الموجودة عندي في قاعدة البيانات " Show Table" تظهر نافذة  )٢
  .Close ثم Add ثم Queryاختار الجدول الذي سوف يبنى عليه الـ  )٣
  .نالحظ ظهور قائمة بالحقول موجودة أعلى الشاشة )٤
 ). المرتب –االسم ( انزل الحقول إلى الشبكة الموجودة بأسفل الشاشة، و ليكن  )٥
 : نكتب األتيCriteriaوفي سطر الـ "االسم " ثم تحت حقل  )٦

Like [ *ادخل الحرف األول من االسم متبوعًا بنجمة  ]

  .Runللتأآد نضغط  )٧
  * .يقوم المستخدم بكتابة الحرف األول من االسم متبوعًا بنجمة  )٨
  . باسم مناسب و يغلقQueryيحفظ الـ  )٩
  
 Delete Query مهارة استخدام استعالم الحذف -٥

ين  شرط مع ة ب وم بحذف سجالت معين ن االستعالم يق وع م و ن ـ . ه واع ال ن أن وع األول م ر الن تعالم Action Queryو يعتب  أي االس
  .جرائياإل
  

 مثال



٩  

  ، "No" بفرض أننا نريد حذف سجالت التي يحملون النوع 
  :الخطوات

١( Queries   New   Design View  Ok.  
  .Close ثم Add ثم Queryاختار الجدول الذي سوف يبنى عليه الـ  )٢
يكن             انزل   )٣ شاشة، و ل وع    –االسم   ( الحقول إلى الشبكة الموجودة بأسفل ال ل       ). الن م تحت حق وع   " ث ـ       "الن  Criteriaوفي سطر ال

 :نكتب األتي

[ادخل النوع الذي تريد حذف سجالته]

  .Runبعد  ذلك يتم عمل .Parameter Queryهذه الخطوة  )٤
 :حيث أن . ) ٠( عندما تظهر الرسالة، نكتب  )٥
• No = ٠. 
• Yes = -١. 
 
 .، نحدد حقل النوع مرة أخرىDesign Viewنتحـول الـ  )٦
 .Query   Delete Query ثم نفتح قائمة  )٧
 .Deleteيظهر سطر جديد عنوانه  )٨
 .Okثم  ) ١-( بعد ذلك يتم إدخـال النـوع الذي نـريد حـذفه و ليـكن .  مرة أخـرىRunيتم عمل  )٩
 .Yesاضغط . ) Rows(  لحذف بعض السجالت تظهر رسالة تحذيرية )١٠
 .Queryاحفظ هذا الـ  )١١
 .للتأآد افتح الجدول نجد أن السجالت قد حذفت )١٢

  
 تمرين

   ".No" مطلوب فتح الجدول و التأآد أن هناك من يحملون الديانة  )١
   ".No"  للبحث عن السجالت الذي يحملون الديانة Parameter Queryيتم عمل  )٢
  .Delete Query إلى Queryالـ بعد ذلك حول هذا  )٣
  . باسم مناسبQueryاحفظ هذا الـ  )٤
  .مطلوب فتح الجدول مرة أخرى و التأآد أن السجالت قد حذفت )٥
  
  
 Update Query مهارة استخدام استعالم التحديث -٦

  .هو استعالم الهدف منه إجراء بعض العمليات الحسابية على الجداول مثًال
  

 مثال
  . درجات للرأفة٥بمقدار  ) ٤٩ – ٤٥( ستخدام استعالم التحديث في رفع درجات الطلبة التي تنحصر درجاتهم ما بين بفرض أننا نريد ا

  :يتم عمل الجدول التالي الذي تصميمه آاألتي •
 Text اسم الطالب

Number  الدرجة
 .٤٧ ، ٤٨آذلك يراعى سجلين درجاتهم .  سجالت٥على أن يتم إدخال بيانات  •
  

  :الخطوات
١( Queries   New   Design View  Ok.  
  .Close ثم Addثم " درجات الطلبة "اختار جدول  )٢
 .فقط إلى الشبكة الموجودة بأسفل الشاشة" الدرجة " انزل حقل  )٣
 : نكتب األتيCriteriaوفي سطر الـ "الدرجة " ثم تحت حقل  )٤

Between ٤٥ and ٤٩

 .Query   Update Queryنفتح قائمة  )٥
 .أضع المؤشر في هذا المكان ".Update To" يظهر سطر جديد به عبارة  )٦
٧( Right Click ثم Build…. 
 .أي منشأ التعبيرات " Expression Builder" رد الفعل تظهر نافذة  )٨
  .Tables التي بجانب الـ Plus( + ) عالمة الـ ثم نضغط على  )٩
 .ثم ضغطة واحدة على الجدول الذي به الدرجات )١٠
 .يظهر بالقسم األوسط الحقول )١١



١٠  

 .Double Clickثم " الدرجة " أضع المؤشر على حقل  )١٢
 .)اسم الجدول و اسم الحقل ( يظهر بالقسم العلوي  )١٣
 ".الدرجة " نب اسم الحقل بجا " ٥+" أتحول إلى وضع اللغة اإلنجليزية و اآتب  )١٤
 . باسم مناسبQueryيحفظ الـ  )١٥
 .Runثم يتم عمل  )١٦
 .Queryاغلق الـ  )١٧
 .للتأآد افتح الجدول األصلي )١٨

  
 Append Query مهارة استخدام استعالم اإلضافة -٧

  .يقصد به إضافة أو ضم نسخة من سجالت جدول إلى جدول آخر
  

 مثال
بحيث يكون آال  . في جدول بيانات الموظفين" االسم "  من جدول الطلبة إلى سجالت حقل        "االسم  " بفرض أننا نريد نسخ سجالت حقل       

  . الجدولين في نفس قاعدة البيانات الجالية
  :الخطوات

١( Queries   New   Design View  Ok.  
  .و هو الجدول الذي سوف يتم نسخ السجالت منه" درجات الطلبة  "اختار جدول )٢
  .Close ثم Addثم  )٣
 .إلى الشبكة الموجودة بأسفل الشاشة" الدرجة " و حقل " االسم " انزل حقل  )٤
٥( Query   Append Query.  
   ".Show Table" بداخلها عنوان  " Append" تظهر نافذة  )٦
ه      Combo افتح الـ  )٧ ه    (  و اختار الجدول الذي سوف يتم النسخ إلي سجالت إلي ه        ) أي إضافة ال تم ل ذي ي يس نفس الجدول ال و هو ل

  .عملية الضم
  .نقف أمام هذه العبارة " Append To" تظهر عبارة  )٨
  ".االسم " و في هذه الحالة هو حقل.Fieldحيث يجب وجود نفس الـ . نختار الحقل المناسب )٩
١٠( Run.  
  .الة تحذيرية تقول انه سوف يتم إضافة عدد من السجالتتظهر رس )١١
 .نفتح الجدول الذي تم نسخ و إضافة البيانات الجديدة إليه و ذلك للتأآد )١٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



١١  

  
  

  
  

  
  .Formsالنماذج  -٢١
 .Formsأنواع النماذج  -٢٢
  .Formمهارة تغيير الشكل التلقائي للـ  -٢٣
  .Toolboxمهارة استخدام أدوات  -٢٤
  

 رينتم
  

  ".قاعدة بيانات متقدمة " إنشاء قاعدة بيانات باسم 
  :إنشاء جدول تصميمه آاألتي

  Text  االسم
  Date/Time  تاريخ الميالد

  Yes/No  الديانة
  Text  المؤهل التعليمي

  Text  الوظيفة
  Date/Time  تاريخ التعيين

  Text  اإلدارة
    Number  المرتب

  
  Forms النماذج -١

  .لوحيدة التي سوف يصممها المبرمج و يقدمها للمستخدم لكي يدخل بيانات إلى قاعدة البياناتهي الوسيلة ا
  

  
  .يصمم المبرمج النموذج ويضع بها ما يريد من أدوات •
  .المبرمج ليس مسؤول عن إدخال البيانات، و لكن إدخال البيانات مسؤولية المستخدم بالكامل •
  .Table أو Queryيبنى النموذج على  •
  
 Forms أنواع النماذج -٢
  
 :Design View وضع التصميم -١

  . ليس مبنيًا على شئ مثل نموذج به آية قرآنيةFormهي عبارة عن 
  :الخطوات

  .بفرض إننا نريد عمل نموذج بها آية قرآنية )١
٢( Form   New   Design View   Ok.  
  .Toolboxتظهر شاشة فارغة و يظهر أيضًا  )٣
  . ثم اآتب فيها نص اآلية القرآنيةForm ثم ارسمها على الـ Toolbox من الـ Labelنختار أداة  )٤
  . ينشط شريط التنسيق، و بالتالي يمكن استخدامه في التنسيقLabelفي حالة تنشيط اإلطار الخارجي للـ  )٥
  . مناسب ثم نغلقهنحفظ النموذج باسم )٦

  
  :Textbox و Labelالفرق بين األداة 

Label  Textbox  
   التعديل فيه أو الكتابة فيهUserيستطيع الـ  Runtime التعديل فيها أثناء الـ Userال يستطيع الـ 

  



١٢  

 :Form Wizard معالج النماذج -٢
  .Microsoftعبارة عن نماذج منسقة مقدمه من شرآة 

  
  :الخطوات

١( Form   New   Form Wizard.  
  .Ok الذي سوف يبنى عليه النموذج ثم Query ثم نختار اسم الجدول أو الـ Comboنفتح الـ  )٢
  :تظهر نافذة مقسمة إلى قسمين )٣
• Available Fields :الحقول المتاحة.  
• Selected Fields :الحقول المحددة.  
  .Next ثم Selected Fieldsل الحقول التي أريدها إلى الحقول المحددة انق )٤
  .Nextثم  ) Columnar – Tabular – Datasheet – Justified( تظهر نافذة بها اختيارات لشكل الجدول  )٥
  .Next الذي أريده ثم Styleاختار الـ .Formتظهر نافذة بها أشكال خلفية  الـ  )٦
  .Finish ثم Formناسبة للـ تظهر نافذة نضع بها تسمية م )٧

  

  
  .Form View و نختار Viewنفتح قائمة : Runtimeللتحول إلى  وضع الـ  )١
  .Design View و نختار  Viewنفتح قائمة : Designللعودة إلى وضع  )٢
  : أقسام٣ مقسمة إلى Formنالحظ أن الـ  )٣
• Form Header :لذي بريده بالخطوات اآلتيةالقسم العلوي من النموذج،حيث يضع به المبرمج العنوان ا:  
  .Form Headerيتم توسيع الـ  .١
  . مناسبLabelثم نضع بعد ذلك  .٢
• Detail :و هو القسم األوسط ونضع به األدوات الرئيسية.  
• Form Footer : و هو القســم الســفلي لتضع به بعض اإلرشادات أوButtons.  
  . لإلبحار و التنقل عبر السجالتUserاألداة يستخدمها الـ ، هذه Form هي أداة تظهر اسفل الـ :Data Controlاألداة  )٤

  
 AutoForm: Columnar النماذج العمودية -٣

  . سوف يبن النماذج عموديا أي السجالت سوف تظهر بشكل عموديAccessالن الـ 
  
 AutoForm: Tabular النماذج الجدولية   -٤

  .Okالذي سوف يبنى عليه النموذج ثم  Query ثم نختار اسم الجدول أو الـ Comboنفتح الـ 
  
 AutoForm: DataSheet النماذج -٥

  .Ok الذي سوف يبنى عليه النموذج ثم Query ثم نختار اسم الجدول أو الـ Comboنفتح الـ 
 Chart Wizard النماذج -٦

  .هي عبارة عن نماذج بها رسم بياني
  
 PivotTable Wizard النماذج -٧

  . على جهازهExcelوهي عبارة عن جداول تحليلية بشرط أن يكون لدى العميل برنامج الـ . لمحورية هي معالج النماذج ا
  
  Form مهارة تغيير الشكل التلقائي للـ -٣

  :الخطوات
  ).و هي بجانب المسطرة  ( Formانشط النقطة السوداء الموجودة أعلى يسار الـ  )١
٢( Format   AutoFormat.  
  .Ok مختلفة ، اختار منها الشكل المالئم ثم Stylesتظهر نافذة بها أشكال و  )٣
   ).Runtime(   أي Form View  إلـى  وضـع  الـ  Designللتــأآد أتحـول مـن وضــع الـ  )٤

  
  Toolbox مهارة استخدام أدوات -٤

  .Designباسم مناسب و التواجد في وضع الـ مطلوب إنشاء نموذج تلقائي عمودي على الجدول الموجود و حفظ هذا النموذج 
  



١٣  

 Combo Box أداة الـ -١
ـ  ". مربع التحرير و السرد " يسمى باللغة العربية  ا المستخدم       Combo Boxحيث يستخدم المبرمج أداة ال ار منه ة يخت  في عمل قائم
  .مع إمكانية اإلضافة

  
 مثال

  . إلظهار أسماء اإلداراتCombo Boxعمل 
  :الخطوات

  .Designأآد أننا في وضع الـ نت )١
  .Toolboxنتأآد من وجود الـ  )٢
  .Toolbox في الـ Control Wizardنتأآد من تنشيط أداة  )٣
  .Detailيتم توسيع قسم التفاصيل  )٤
  .Toolbox في الـ Combo Boxنضغط على أداة الـ  )٥
  .نرسم هذه األداة على النموذج )٦
   ".Combo Box Wizard" رد الفعل تظهر نافذة  )٧
  .Nextثم  " I will type in the values that I want " انشط )٨
  .Nextتظهر نافذة تطلب القيم الذي أريد آتابتها ثم  )٩
ات    " Store that value in this field" اختـار . تظــهر نافــذة بها اختيــارين )١٠ ثم اختار الحقل الذي سوف يتم تخزين البيان

  .Nextفيه ثم 
  .Finish ثم Combo Boxـ تظهر نافذة اآتب بها اسم ال )١١
  .Runtimeللتأآد اذهب إلى وضع الـ  )١٢
  

  
  .Comboيتم تقليل حجم الـ  •
  ).حسب الرغبة (  مكانه Comboيمكن حذف حقل اإلدارة نفسه و نضع الـ  •
  
 List Box األداة -٢

  ). Combo Box( هي أداة يستخدمها المبرمج في عمل قائمة للمستخدم  و يتم عملها بنفس خطوات الـ 
  

  
  :List Box و الـ Combo Boxالفرق بين الـ  •

Combo Box  List Box  
  Runtimeال يمكن اإلضافة إليه أثناء الـ   Runtimeيمكن اإلضافة إليه أثناء الـ 

  
 Option Group األداة -٣

  .يقصد بها صندوق الخيارات، حيث يظهر بها مجموعة من الخيارات
  

 مثال
  .ة من االختيارات للمؤهل العلميبفرض أننا نريد عمل مجموع

  :الخطوات
  .Designنتأآد أننا في وضع الـ  )١
  .Toolboxنتأآد من وجود الـ  )٢
  .Toolbox في الـ Control Wizardنتأآد من تنشيط أداة  )٣
  .Toolbox في الـ Option Groupنضغط على أداة الـ  )٤
  .نرسم هذه األداة على النموذج )٥
   ".Option Group Wizard" رد الفعل تظهر نافذة  )٦
  .Nextثم ) مؤهل متوسط، مؤهل عالي، دراسات عليا ( اآتب  )٧
  .Nextثم  " I will type in the values that I want" انشط  )٨
  .Nextتظهر نافذة تسأل عن االختيار االفتراضي ثم  )٩
  .Nextتظهر نافذة بها القيم التي سوف يتم التعويض بها ثم  )١٠



١٤  

ات    " Store that value in this field" تــار اخ. تظـهر نافـذة بـها اختيــارين )١١ ثم اختار الحقل الذي سوف يتم تخزين البيان
  .Nextثم ) مثًال حقل المؤهل العلمي ( فيه 
  .Option Groupاختار شكل الـ  )١٢
  .Finishثم "المؤهـل العلمي "  و ليـكن  Combo Boxتظهر نافـذة اآتب بها اســم الـ   )١٣
  .Runtime للتأآد اذهب إلى وضع الـ )١٤
  
  
 Image األداة -٤

  .هي أداة يستخدمها المبرمج لوضع صورة آشعار للشرآة
  

  :الخطوات
  .Designنتأآد أننا في وضع الـ  )١
  .Form Headerيتم توسيع الـ  )٢
  .Toolbox في الـ Imageنضغط على أداة الـ  )٣
  .Form Headerنرسمها على الـ  )٤
  .Browseنحدد الصورة و نختارها من الـ  )٥
 " Format tab و نختار من الـ Properties ثم اختــار Right Clickكم في حـجـــم الصـورة نقـف إلـى الصـورة ثم للتحــ )٦

Size Mode."   
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  .Tap Controlمهارة استخدام األداة  -١
  .Page Breakمهارة استخدام أداة  -٢
  .Command Button للـ Macroمهارة عمل  -٣
  .مهارة إضافة صورة للمستخدم -٤
  .Toggle Buttonمهارة استخدام الـ  -٥
  .Option Buttonمهارة استخدام الـ  -٦
  .Check Boxمهارة استخدام الـ  -٧
  .Rectangleأداة  -٨
  .Unbound Object Frameأداة  -٩
 .Reportsالتقارير  -١٠
  .Reports انواع التقارير -١١

  
  تمرين

  :مطلوب عمل األتي
  ".المحاضرة الخامسة " فتح قاعدة بيانات جديدة باسم 
  :إنشاء جدول به الحقول األتية

  Text  االسم   
 Currency  المرتب   

 Text  اإلدارة
 Text  محل اإلقامة

Date/Timeتاريخ الميالد 

 Yes/No  الديانة

 OLE     الصورة
  . سجالت، مع تكرار أسماء اإلدارات٧على أن يتم إدخال 

  
  Tap Controlمهارة استخدام األداة  -١

  .هي أداة يستخدمها المبرمج لتقييم الشاشة إلى أقسام
  

  :الخطوات
١( Form   Design Viewبق عليه أداة    اختار الجدول الذي سوف أطTap Control ثم Ok.  
  . فارغةFormرد الفعل تظهر  )٢
  .View   Filed Listأقوم بإظهار الحقول عن طريق  )٣
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  .Toolboxنظهر الـ  )٤
  .Tab Controlنختار  )٥
  . بالكاملForm على أن تغطي مساحة الـ Formنرسم هذه األداة على الـ  )٦
  .Page٢ و Page١نالحظ ظهور عبارة  )٧
  .Right Click   Properties ثم Page١نضع المؤشر على  )٨
  . Formatنضغط على قسم  )٩
  .Captionأمام خاصية " بيانات شخصية " نكتب  )١٠
  .Captionأمام خاصية " بيانات مهنية "  و نكتب Page٢نضع المؤشر على  )١١
ذا          " شخصية  بيانات  " بعد ذلك اظهر القسم الذي أريده        )١٢ مثًال، و اسحب الحقل الذي أريده و أضعه داخل ه

 .القسم
  
   Page Breakمهارة استخدام أداة  -٢

  :الخطوات
١( Form   New AutoForm: Columnarدول الذي سوف أطبق عليه أداة ــار الجــــ اختPage 

Break ثم Ok.  
  ".االسم ،محل اإلقامة، تاريخ الميالد "  بالبيانات الشخصية و ليكن ينم تنشيط الحقول التي لها عالقة )٢
  .Form و نرسمه على الـ Toolbox من الـ Page Breakنختار أداة الـ  )٣
  . مع العلم أن هذه األداة للتزين فقطForm و نرسمه على الـ Toolbox من الـ Lineنختار أداة  )٤
وق األداة    )٥ شئ ف ـ    Lineنن ى ال ه   Command Button، أداة Form المرسومة عل ات  "  و نكتب علي بيان

  .Control Wizardsمع مراعاة إغالق أداة " مهنية 
ـ ننشــئ اس )٦ ـ  المرسLine  فل األداةـ ـ  ىومة عل ــــ ه   Command Button ، أداةForm ال "  و نكتب علي

  .و ذلك في الصفحة السفلى" بيانات شخصية 
  
  Command Button للـ Macroمهارة عمل  -٣

  :الخطوات
  .Right Click   Propertiesثم " ة ـــانات مهنيــبي " Command Buttonط ــنش )١
  .Eventنضغط على قسم  )٢
   ".On Click" نضع المؤشر أمام  )٣
  .On clickالموجودة بجانب " الثالث نقاط " نضغط على  )٤
  .Macro Builderنختار  )٥
  .Okثم " ت مهنية بيانا"  بـ Macroنسمي الـ  )٦
  . مقسمة إلى قسمينWindowتظهر  )٧
   ".Action"  الموجود اسفل الـ  Comboنضغط على الـ  )٨
  .Macrosتظهر أسماء الـ  )٩
  .Macro   Go to Pageنختار  )١٠
   :- أي معامالت اإلجراء – " Action Arguments" نجد بأسفل الـ  )١١
١٢( Page Number   ٢كتب رقم ن.  
ـ   )١٣ اني  Command Buttonنكرر الخطوات السابقة مع ال ات شخصية   "  الث ام     "بيان رقم أم ر ال ، مع تغيي

Page Number ١ إلى.  
  
  



 doc.المحاضرة الخامسة  ٢٧

  مهارة إضافة صورة للمستخدم -٤
  :الخطوات

  .Form Viewنذهب إلى وضع الـ  )١
  .ننشط اإلطار الذي سوف يظهر الصورة )٢
  . أي إدراج آائنInsert   Objectنفتح قائمة  )٣
  .Create from Fileنضغط على  )٤
  . و نختار الصورةBrowseنضغط على  )٥

  

  
  . أو من اإلنترنتScannerيجب أن تكون الصورة قد تم إدخالها بواسطة  •
   ".Bound Object Frame" اإلطار الذي توضع به الصورة يسمى  •

  
  
  Toggle Buttonمهارة استخدام الـ  -٥

   ".Yes/No" دمها المبرمج في عرض الحقول من النوع هي أداة يستخ
  

  :الخطوات
  .Form من صندوق األدوات و نرسمه على الـ Toggle Buttonنختار األداة  )١
  ".الديانة  " Toggle Buttonنكتب على الـ  )٢
  .Right Click   Propertiesثم  )٣
   .Control Source"، ثم حقل الديانة من Dataنختار قسم  )٤

  
  Option Buttonمهارة استخدام الـ  -٦

   ".Yes/No" هي أداة يستخدمها المبرمج في عرض الحقول من النوع 
  

  :الخطوات
  .Form من صندوق األدوات و نرسمه على الـ Option Buttonنختار األداة  )١
  ".الديانة  " Option Buttonنكتب على الـ  )٢
  .Right Click   Propertiesثم  )٣
   ".Control Source"، ثم حقل الديانة من Dataنختار قسم  )٤

  
  Check Boxمهارة استخدام الـ  -٧

   ".Yes/No" هي أداة يستخدمها المبرمج في عرض الحقول من النوع 
  

  :الخطوات
  .Form من صندوق األدوات و نرسمه على الـ Check Boxنختار األداة  )١
  ".الديانة  " Check Boxالـ نكتب على  )٢
  .Right Click   Propertiesثم  )٣
  .Control Source"، ثم حقل الديانة من Dataنختار قسم  )٤
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  Rectangleأداة  -٨
  .هي أداة يرسم يها المستخدم مستطيل

  
  Unbound Object Frameأداة  -٩

  .ر مرتبطة بالسجالتهي أداة يستخدمها المبرمج في وضع صور غي
  

  Reports التقارير -١٠
  .هي مستندات  تعرض على الشاشة و لها شكل جمالي و يمكن للمستخدم طبعتها

  

  
  :Forms و الـ Reportsالفرق بين الـ  •

Form  Reports  
ـ  ستخدمها ال ديل Userي سجالت و التع ال ال ي إدخ  ف

  .فيها
  . أن يدخل سجالت او يعدل فيهاUserال يمكن للـ 

  
  Reports التقاريرانواع -١١

 AutoReport Columnar: النوع األول
١( Report   New   AutoReport Columnar.  
  .Ok ثم Combo من الـ Query أو Tableنختار اسم  )٢

  
 AutoReport Tabular: النوع الثاني

١( Report   New   AutoReport Tabular.  
  .Ok ثم Combo من الـ Query أو Tableنختار اسم  )٢

  
 Chart Wizard: النوع الثالث

  .تقرير يظهر به رسم بياني
  

  :الخطوات
١( Report   New   Chart Wizard.  
  .Ok ثم Combo من الـ Query أو Tableنختار اسم  )٢

  
 Label Wizard: النوع الرابع
  :الخطوات

١( Report   New   Label Wizard.  
  .Ok ثم Combo من الـ Query أو Tableنختار اسم  )٢
  .Nextم البطاقة ثم احدد حج " Label Wizard" تظهر نافذة  )٣
  .Nextثم ) حجمه و لونه ( تظهر نافذة أخرى نحدد تنسيق  الخط  )٤
  :تظهر نافذة أخرى بها األتي )٥

• Available Fields:الحقول المتاحة   .  
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• Prototype label: ثم أضيف االسم ثم / " إلى السيد "    اآتبEnter.  
  .Nextثم .)هذا عند االحتياج اآرر  (Enterثم أضيف العنوان ثم " محل اإلقامة " اآتب  •

  ).على االسم مثًال ( تظهر نافذة اختار منها طريقة الفرز  )٦
  .Finishتظهر نافذة لتحديد اسم التقرير اآتب االسم ثم  )٧

  
 Report Wizard: النوع الخامس

ة              ام أو متوسطات فرعي ات ع ة و اجمالي ات فرعي ى اجمالي ه الحصول عل أو هو نوع من التقارير يمكن من خالل
  .عام

  
  :الخطوات

١( Report   New   Report Wizard.  
  .Ok ثم Combo من الـ Query أو Tableنختار اسم  )٢
  : "Report Wizard" تظهر نافذة  )٣

• Available Fields:   اختار منها االسم و المرتب و اإلدارة ( الحقول المتاحة.(  
• Selected Fields:    ما تم اختياره منAvailable Fields.  
  .Nextثم  •

  .Nextثم " اإلدارة " تظهر نافذة أخرى، احدد منها الحقل الذي ستفرز على أساسه البيانات  )٤
ا  )٥ ذة به ر ناف م  Summary Buttonتظه دها ث ذي أري سابية ال ة الح دد العملي ه و اح م Ok، اضغط علي  ث

Next.  
  .Next، ثم  )Layoutأي ( ريقة التسطير تظهر نافذة لتحديد ط )٦
  .Next ثم Styleتظهر نافذة لتحديد الـ  )٧
  .Finishتظهر نافذة لتحديد اسم التقرير اآتب االسم ثم  )٨

  

  
ـ        • ى وضع ال دخول عل ده     Designيمكننا تغيير المظهر العام الخاص بالتقارير و ذلك بال ا نري ر م م تغيي  ث

   .Tool boxمع مالحظة أننا يمكننا استخدام الـ 
  
 Design View: النوع السادس ٧

  :الخطوات
١( Report   New   Label Wizard.  
  .Ok ثم Combo من الـ Query أو Tableنختار اسم  )٢
  .رد الفعل يظهر تقرير فارغ على الشاشة )٣
  .View   Field Listافتح قائمة  )٤
  .ول الذي أريدها داخل التقريراسحب الحق )٥
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  .العالقة بين الجداولعلى التعرف  -١
  .أنواع العالقات -٢
  .One to Oneالعالقة  -٣
 .Query لعمل  One to Oneاالستفادة من العالقة -٤
 .One to Manyالعالقة  -٥
  .Form في عمل One to Manyاالستفادة من عالقة  -٦
  .Many to Manyالعالقة  -٧
  .البدء في المشروع المتكامل -٨

  
  تمرين 

  :يمطلوب عمل األت
  ". العالقات و أهميتها للمبرمج " مطلوب إنشاء قاعدة بيانات جديدة باسم 

  
  العالقة بين الجداول -١

أي صغيرة في   (  انه على المبرمج تفتيت قاعدة البيانات إلى جداول صغيرة           Accessمن القواعد األساسية في الـ      
  :يةاآلتو ذلك لألسباب ) عدد الحقول و ليس صغيرة في عدد السجالت 

  .عندما تكون عدد الحقول صغيرة في الجدول يسهل االستعالم منه )١
  .منع تكرار إدخال البيانات المتشابه اآثر من مرة )٢
  .األمن و السرية )٣

  .  بينهاRelationshipثم بعد تفتيت قاعدة البيانات الى جداول عديدة يتم عمل 
  

  :أهداف العالقات
  .Relationshipعمل استعالم على اآثر من جدول طالما بينهم  )١
  .Relationshipعمل نموذج على اآثر من جدول طالما بينهم  )٢
  .Relationshipعمل تقرير على اآثر من جدول طالما بينهم  )٣

  
  أنواع العالقات -٢
١- One to One .  
٢-  One to Many.  
٣-  Many to Many.  
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  One to Oneالعالقة  -٣
 مثال
  :األتيتصميمه آ" بيانات شخصية " بفرض أن لدنا جدول  •

  Text  آود الموظف   
  Text  اسم الموظف   

  Text  العنوان   
  

  :تصميمه آاألتي" بيانات مالية " جدول  •
  Text  آود الموظف   

  Number  المرتب   
  Number  الصافي

ات الشخصية   " حيث ان آل سجل في جدول  " One to One" نالحظ أن العالقة بين الجدولين  ه و  " البيان يقابل
  .البيانات المالية"  ه سجل في جدول يكمل

  
  :شروط إنشاء هذه العالقة

  ).و هو في حالتنا هذه آود الموظف ( أن يكون هناك حقل مشترك  )١
  .في إحـدى الجدولين  " Primary Key" أن يكــون هنــاك حقـل مشــــترك  )٢
   ":Primary Key" المقصود بالـ  )٣

  .حقل ال يمكن أن تكرر البيانات  بداخله •
  . يمكن أن يترك الحقل فارغًا بدون إدخال بياناتال •
  .شرط من شروط العالقات •

  

  
   ".Related Table" ، الجدول األخر يسمى  "Primary Table"  يسمى Primary Keyالجدول الذي به 

  
  :الخطوات

  .Design Viewفي وضع الـ " البيانات الشخصية "  يفتح جدول  )١
  ".آود الموظف " نضيء حقل  )٢
   "Primary Table" فيكـون بالتالـي  " Primary Key" ط عـلى عالمة المـفتاح نـضـغـ )٣
  .نغلق هذا الجدول )٤
  .Design Viewفي وضع الـ " البيانات المالية "  يفتح جدول  )٥
  ".آود الموظف " نضيء حقل  )٦
رار       )٧ دم التك ع ع رس م ف مفه ود الموظ ل آ ية     ) No Duplicates( نجع الل خاص ن خ ك م " و ذل

Indexed"  الموجودة بـ  "Field Properties" ثم نغلق الجدول.  
  .Relationships و نختار Toolsنفتح قائمة  )٨
  .بها أسماء الجدولين " Show Table" تظهر نافذة  )٩
  .Addثم " البيانات الشخصية " أشير إلى جدول  )١٠
  .Close ثم بعد ذلك Addثم " البيانات المالية " أشير إلى جدول  )١١
" و نضعه على آود الموظف الموجود في جدول         " البيانات الشخصية   "  جدول   نسحب آود الموظف من    )١٢

  ".البيانات المالية 
  :بها األتي " Relationships" تظهر نافذة  )١٣
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• Enforce Referential Integrity: ين الجدولين ـي بـعـل مرجـامــأي فرض تك( طها ـــنش.(  
• Cascade Update Related Fields:   نى إذا عدلنا آود الموظف في جدول   بمع(   أنشطها "

  ".البيانات المالية " يتغير أيضًا آود الموظف في جدول " البيانات الشخصية 
• Cascade Delete Related Record:ش ن جدول ـإذا ح( طها ــ   أن ات " ذفنا سجل م البيان

  ".البيانات المالية" يحذف تلقائيًا سجل من جدول " الشخصية 
  .Createثم  )١٤
   ).Relationships( ، بعد ذلك نغلق هذه الشاشة Saveثم  " One to One" ظ ظهور عالقة نالح )١٥

  
  Query لعمل  One to Oneاالستفادة من العالقة -٤

  :الخطوات
١( Query   New   Design View.  
  .Closeثم " البيانات المالية "  لجدول Addو " البيانات الشخصية " لجدول Addنعمل  )٢
  ".البيانات الشخصية " نسحب آود الموظف و اسم الموظف من جدول )٣
  ".البيانات المالية " نسحب المرتب من جدول )٤
  ١٠٠ " Criteria" نكتب أمام  )٥
  . باسم مناسبQueryيحفظ الـ  )٦

  
  One to Manyالعالقة  -٥

  .اآثر من سجل في الجدول األخريقصد بها أن آل سجل في جدول ما، يقابله 
  

  مثال
  :تصميمه آاألتي" اجماليات الفواتير " نا جدول يبفرض أن لد •

   ) Text ) Primary Key  آود الفاتورة   
  Number  إجمالي قيمة الفاتورة

  :يتم إدخال البيانات األتية
ود  آ

  الفاتورة
ة   الي قيم إجم

  الفاتورة
٨٠٠٠  ١٠٠  
٣٠٠٠  ٢٠٠  
٢٠٠٠  ٣٠٠  

  
  :تصميمه آاألتي" تفاصيل الفواتير " ل جدو •

  )كرارتمفهرس مع ال (Text  آود الفاتورة   
  Text  اسم الصنف 

  Number  القيمة
  :يتم إدخال البيانات األتية

ود  آ
  الفاتورة

م  اس
  الصنف

  القيمة

  ٤٠٠٠  سجاد  ١٠٠
  ٣٠٠٠  موآت  ١٠٠
  ١٠٠٠  ستائر  ١٠٠
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  ٢٠٠٠  سجاد  ٢٠٠
  ١٠٠٠  موآت  ٢٠٠
  ٢٠٠٠  سجاد  ٣٠٠

    " One to Many" نالحظ أن العالقة بين الجدولين 
  

  :الخطوات
  .Design Viewفي وضع الـ " إجمالي الفواتير " يفتح جدول  )١
  .، نغلق هذا الجدولPrimary Keyو نجعله " آود الفاتورة" نضيء حقل  )٢
  .Design Viewفي وضع الـ " تفاصيل الفواتير "  يفتح جدول  )٣
ق   )Duplicates Ok(، ثم نجعل آود الفاتورة مفهرس مع التكرار  "آود الفاتورة" نضيء حقل  )٤ ،ثم نغل

  .هذا الجدول
  .Relationships و نختار Toolsنفتح قائمة  )٥
  .Relationshipsمن خالل قائمة  " Show Table" نفتح نافذة  )٦
  .Close ثم بعد ذلك Addثم " تفاصيل الفواتير " و " اجماليات الفواتير " أشير إلى جدولي  )٧
اتورة الموجود في جدول             " اجماليات الفواتير   " نسحب آود الفاتورة من جدول       )٨ ود الف ى آ " و نضعه عل

  ".تفاصيل الفواتير 
  .Createثم  " Relationships" تظهر نافذة  )٩
   ).Relationships( ، بعد ذلك نغلق هذه الشاشة Saveثم  " One to Many" نالحظ ظهور عالقة  )١٠

  
  Form في عمل One to Manyقة االستفادة من عال -٦

  :الخطوات
  .و حفظه" اجماليات الفواتير " على جدول Columnarيتم عمل نموذج تلقائي  )١
  .و حفظه" تفاصيل الفواتير " على جدول Tabularيتم عمل نموذج تلقائي  )٢
وذج   )٣ تح نم واتير  " يف ات الف ـ  " اجمالي ي وضع ال ـ   Design Viewف اص بال سم الخ يع الق تم توس  و ي

Details.  
ـ   Subform في صندوق األدوات، ثم اختار أداة  Wizard Controlانشط  )٤ ى ال م  Form ثم أضعها إل  ث

  .احفظ هذا العمل
ـ    "Subform/Subreport Wizard " تظهر نافذة  )٥ تح ال ار  Comboثم اف واتير   "  و اخت " تفاصيل الف
  .Nextثم 
  .Finish ثم Subformأعطى اسم للـ  )٦
  .Design View الـ للتأآد أتحول إلى وضع )٧
  :نالحظ األتي )٨

  .القسم العلوي بها اجماليات الفواتير، و القسم السفلي به تفاصيل الفواتير •
  .Data Control) ٢(وجود عدد  •
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  Many to Manyالعالقة  -٧
  .One to Manyهي عبارة عن عالقتين 

  
  مثال

  
  :تصميمه آاألتي" الدارسين " جدول  •

  )Text) Primary Key  آود الدارس   
 Text  اسم الدارس

  Text  التليفون
  . سجالت على األقل٤على أن يتم إدخال 

  :تصميمه آاألتي" الدورات " جدول  •
  )Text) Primary Key  آود الدورة   
  Text  اسم الدورة

  . دورات٣على أن يتم إدخال 
  

ذين الجدولين      • ين ه ة ب درس    One to Manyالعالق دارس يمكن ان ي ر من دورة  ، حيث أن ال و من  .  اآث
ر من دارس        دورة اآث ة أخرى يمكن أن يلتحق بال ة   .ناحي ذه العالق شاء   Many to Manyأي أن ه شرط إن  ب

  ".جدول رابط " جدول ثالث يربط بين هذين الجدولين يسمى هذا الجدول 
  : الجدول الرابط تصميمه آاألتي •

  )مفهرس مع التكرار (Text  آود الدارس  
  )مفهرس مع التكرار( Text  آود الدورة

  :يتم إدخال البيانات اآلتية في الجدول الرابط
  آود الدورة  آود الدارس

٢٠٠  ١  
٣٠٠  ١  
٣٠٠  ٢  
٢٠٠  ٢  
١٠٠  ٣  
٢٠٠  ٣  

  
  ".الرابط " مع آود الدارس في الجدول " الدارسين "  آود الدارس في جدول طعند عمل عالقة نرب •
 ".الرابط " مع آود الدورة في الجدول "  الدورات " آود الدورة في جدول طعند عمل عالقة نرب •
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  البدء في المشروع المتكامل -٨
   تمرين 

  :مطلوب عمل اآلتي
  ".مشروع المخازن "إنشاء قاعدة بيانات جديدة باسم  )١
   :Designيتم عمل نموذج من وضع الـ  )٢

  .Query أو Tableو ال يكون مؤسس على  •
  .عليه آية قرآنية  مكتوب Labelعلى أن يوضع بها   •
   ".F١" يحفظ هذا النموذج باسم  •

  :تصميمه آاألتي" األقسام الرئيسية "  عمل جدول باسم  .١
  )Text) Primary Key  آود القسم 
  Text  اسم القسم

  )صورة تعبر عن القسم و ليكن صور أقسام السوبر مارآت  ( OLE  صورة القسم
ات     • ال بيان تم إدخ ى أن ي سام ٤عل ا (  أق سم رج ي  –لي ق سم حريم ال  – ق سم أطف ة و  – ق سم أغذي  ق

  ).مشروبات 
  :تصميمه آاألتي" العمالء " عمل جدول باسم  .٢

  )Text) Primary Key  آود العميل
 Text  اسم العميل
  Text  العنوان
 ) وهكذا … المحلة –  المنصورة -القاهرة  ( Text  المدينة
  Text  التليفون
  .) ... ٣٠٠-٢٠٠-١٠٠( اد العمالء يتم إدخال سجالت على أن تكون أآو •
  .مراعاة التكرار للمدينة •

  :تصميمه آاألتي" الموردين " عمل جدول باسم  .٣
  )Text) Primary Key  آود المورد 
  Text  اسم المورد

  Text  العنوان
 ) وهكذا … المحلة –  المنصورة -القاهرة  ( Text  المدينة
 Text  التليفون
  . سجالت٧على أن يتم إدخال بيانات  •
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 .إنشاء نماذج افتتاحية  -١
  . بمدة زمنيةF٢ بـ F١ربط   -٢
 .Password الخاص بالـ Modulesعمل الـ   -٣
  .تكملة جداول المشروع  -٤
  .SQLلغة   -٥
  .Look Upأمر   -٦

  
   إنشاء نماذج افتتاحية-١

  الفكرة
  . ثوان ثم يغلق نفسه٤بها آية قرآنية، يستمر النموذج مفتوح  " F١" نموذج باسم  •
وح                 " F٢" ر باسم    نموذج آخ  • ستمر النموذج مفت شرآة، ي رمج و اسم ال ه اسم المب م   ٥يكتب ب وان ث  ث

  .يغلق نفسه
  :يصمم به المبرمج أداة إلدخال آلمة السر " F٣" نموذج آخر باسم  •

   ".F٤" إذا آانت آلمة السر صحيحة ينتقل تلقائيًا إلى النموذج  .١
  .Desktop إذا آانت آلمة السر خاطئة يخرج المستخدم إلى الـ .٢

  
   ":٢F" تصميم النموذج 

  ".اسم الشرآة" آخر مكتوب عليه Labelو " اسم المبرمج" مكتوب عليه Labelبها 
  

   ":٣F" تصميم النموذج 
  : آاألتيVisual Basic سوف يتم إحضاره من الـ Text Boxنضع  )١

   ".More Controls"  نضغط على Design Viewفي الـ  •
   ".Text Box ٢٫٠ Microsoft Forms"  حتى نجد Mouseنتحرك بالـ  •
  .نضغط عليها ثم نرسم هذه األداة على النموذج •

   ".Ok"  على النموذج و نكتب عليه Command Buttonنضع  )٢
   ".Cancel"  آخر على النموذج و نكتب عليه Command Buttonنضع  )٣

   ".F٣" نحفظ النموذج باسم  )١
  " :٤F" تصميم النموذج 

Label ه وب علي امج ال"  مكت سية للبرن ذي  ".شاشة الرئي امج، ال وذج أساسي للبرن شاشة آنم ذه ال ل ه حيث تعام
  .نطلق منها المستخدم إلى جميع نماذج البرنامجي
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   بمدة زمنيةF٢ بـ F١ربط  -٢
 :الخطوات

  .Design View في وضع الـ F١نفتح  )١
  . الموجودة بجانب الـمسطرةFormنضغط على النقطة السوداء أعلى الـ  )٢
٣( Right Click   Properties.  
  .Eventsاضغط على  ". Form Property" تظهر نافذة  )٤
حيث يحسب ".  ثوان ٤= ٤٠٠٠" أي الفاصل الزمني و اآتب أمامها  " Timer Interval" اختار منها  )٥

  .ثانية/ الزمن في لغات البرمجة بالملي
   ".On Timer" نضغط على الثالث نقاط أمام  )٦
  .Saveثم  " Macro Builder" تظهر نافذة اختار منها  )٧
  .Action   Close اختار من الـ Macroمن نافذة الـ  )٨

• :Object Typeاختار  Form.  
• Object Name: اختار F١.  
• Save:   No.  

  .OpenForm الذي يليه نختار Actionفي الـ  )٩
• From Name:   F٢.  
• View:   Form.  

  .Window Databaseللتأآد اغلق آل شئ و أعود للـ  )١٠
  .F١افتح النموذج  )١١

  
 :F٣ بـ F٢ربط 

  .بنفس الخطوات السابقة
  النماذجتنسيق 

   ".Form " F١نفتح  )١
  :Formنفتح خصائص الـ  )٢

• Caption:الشاشة األولى للبرنامج  "  ها نكتب أمام".  
• Scroll Bars: Neither.  
• Record Selectors: No.  
• Navigation Buttons: No.  
• Dividing Lines :No.  
• Auto Resize: No.  
• Picture:اختار صورة .  
• Orientation: اتجاه الكتابة Right to Left or Left to Right.  

  
  :آنجمة تكتب الحروف جعل
   ".F٣" انشط النموذج  )١
   ".Textbox   Properties " Active X Controlتنشط  )٢

  . Otherندخل على  •
• Name : نغير الخاصية و نكتب "Text ) "  هذا االسم البرمجي.(  

٣( PasswordChar : نكتب نجمة "*."   
  .Saveثم  )٤
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  Password الخاص بالـ Modules عمل الـ -٣
  :Moduleقسم الـ : أوًال
  .Modules   Newافتح الـ  )١
  :، نكتب األمر التاليModulesتظهر نافذة الـ  )٢

Global Z As String
  . فهي نوع المتغيرString اسم المتغير،أما Zحيث 

  . الذاآرة لها اسم و لها نوع هي أماآن تحجز في:المتغيرات
  :شروط تسمية المتغير

  .يبدأ بحرف و ال يبدأ برقم
 ) هذا ال يقبلDATE- ROM( االبتعاد عن األسماء المحجوزة لنظام التشغيل مثل 

 .Modulesثم نحفظ الـ  )٣
 

   ":٣F" الدخول في وضع التصميم للنموذج : ثانيًا
   ".F٣"  فيDesign Viewادخل على وضع الـ  )١
  .Propertiesثم  " Ok" المكتوب عليه Command Buttonانشط  )٢
  .On Click ثم Eventادخل على الـ  )٣
  .Ok ثم Code builderثم اختار . طانضغط على الثالث نق )٤
  : مقسمة إلى قسمينClass Moduleتظهر نافذة األوامر  )٥

  .Command Button به اسم الـ :القسم األيسر •
  .Producer به الحدث :القسم األيمن •

  :هذا الكود هو.End Sub و Private Subيكتب الكود ما بين عبارتي  )٦
Private Sub Command١_Click() 
Z = text 
If  Z = "mahmoud" Or Z = "ahmad" Or Z = "Hazem" Then 
DoCmd.OpenForm "f٤" 

Else 
DoCmd.Quit 
End If 
 
End Sub 

  ".Cancel"  المكتوب عليه Command Buttonبنفس الخطوات بالنسبة للـ  )٧
  
   تكملة جداول المشروع-٤
  :و تصميمه آاألتي" اجمالي الطلبيات " جدول  •

   )Text ) Primary key  آود الطلبية
   Text  آود العميل

  Date/Time  تاريخ الطلبية
  Date/Time  تاريخ تسليم الطلبية
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  :و تصميمه آاألتي" تفصيل الطلبيات " جدول  •
  )مفهرس مع التكرار ( Text  آود الطلبية
  Number  سعر الوحدة

  Number  الكمية
  
  :و تصميمه آاألتي" المنتجات " جدول  •

   )Text ) Primary key  آود المنتج
   Text  اسم المنتج
  Text  آود المورد
 Text  آود القسم

  :و تصميمه آاألتي" المبيعات " جدول  •
   )Text ) Primary key  آود فاتورة البيع

   Text  الصنفآود 
  Number  الكمية المباعة

  
  :و تصميمه آاألتي" المشتريات " جدول  •

   )Text ) Primary key  آود فاتورة الشراء
   Text  آود الصنف

  Number  الكمية المشتراه
  
  SQL لغة -٥
  .Structure Query Languageهي لغة االستعالم الهيكلية و االختصار هو  •
  .SQL إال إذا تم تحويلها إلى Access ال يفهمها الـ Query في الـ Criteriaحيث عند آتابة الـ  •
  Query Viewإذا أردنا رؤية  هذه اللفة البد أن أتكون في وضع الـ  •
• View   SQL View.  
  
  Look Up أمر -٦

  :تصميمه آاألتي" المنتجات " يتم عمل جدول 
   )Text ) Primary key  آود المنتج
   Text  اسم المنتج
  )الذي ينتمي إليه المنتج  ( Text  آود القسم 
  :الفكرة

  . اآواد األقسام بحيث يختار منها المستخدم، بدًال آتابتهاCombo Boxنريد يظهر الـ 
  

  :الخطوات
  .Design Viewاقف على آود القسم في وضع الـ  )١
  .Look Upاضغط على  )٢
  .Display Controlمن  " Combo Box" اختار  )٣
٤( Row Source Type :Table/Query.  
٥( Row Source : ، نضغط على الثالث نقاط ثم اختار جدول األقسامAdd ثم Close.  
٦( Close" SQL Statement "  بدون الضغط علىSave.  
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  .Yes أو ال، نضغط SQLتظهر رسالة تخبرنا بحفظ هذه الـ  )٧
• Pound Column: ١( اترآه آما هو.(  
• Column Count: ١(األعمدة التي سوف تظهر  عدد.(  
• Column Heads: Yes.  
• Column Widths: سم٢ .  
• List Row: ٢( نجعله.(  
• List Width : ٤(نجعلها.(  
• Limit To List :No )  أي غير محددة.(  

  .Viewللتأآد أتحول إلى وضع الـ  )٨
  

  
  . على عمودينCombo Boxيمكن أن يشمل الـ  •
• Column Count) :٢.(  
• Column Widths) :٣(أو ) ٢.(  
• List Width) :٤.(  
  

  :مطلوب عمل األتي
  . على جدول المنتجاتLook Upتطبيق  )١
  . على قدر اإلمكانLook Upمطلوب إنشاء نماذج على جميع  الجداول، والستفادة من أمر  )٢
  . داخل المشروعQueriesإنشاء جميع أنواع الـ  )٣
  .١ Levelإنشاء جميع أنواع التقارير في  )٤
  . مناسبة إدخال بيانات )٥
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 ).صنف ( استعالم إجمالي المشتريات من آل منتج  -١
  ).صنف ( استعالم إجمالي المبيعات من آل منتج  -٢
  .استعالم الرصيد الحالي -٣
  .عمل تقرير تلقائي جدولي الستعالم الرصيد -٤
  .Menu Barمهارة عمل  -٥
  . للمستخدمToolbarمهارة عمل  -٦
  .مهارة التحكم في بداية البرنامج الخاصة بالمبرمج -٧
  . لحساب صافي المرتبModulesعمل  -٨

  
  استعالم الرصيد

  :نتأآد من وجود الجداول اآلتية
  :جدول المشتريات و تصميمه آاألتي •

   )Text ) Primary key  آود فاتورة الشراء
  Text  آود المنتج

  Number  الكمية المشتراه
  Date/Time  تاريخ الشراء

  Number  قيمة المشتريات
  .يانات الحقيقةعلى أن يسجل بعض الب

رة               ( و يراعى تكرار بيانات آود المنتج        ر من م ين اآث تج مع ود         ) حيث يمكن شراء من الي سوف يتكرر آ و بالت
  ).المعبر عن اسم هذا المنتج ( المنتج 

  
  :جدول المبيعات و تصميمه آاألتي •

   )Text ) Primary key  آود فاتورة البيع
  Text  آود المنتج

  Number  الكمية المباعة
  Date/Time  تاريخ البيع

  Number  قيمة المبيعات
تج            ود المن ات آ رار بيان رة                 ( و يراعى تك ر من م ين اآث تج مع ع من ود         ) حيث يمكن بي الي سوف يتكرر آ و بالت

  ).المعبر عن اسم هذا المنتج ( المنتج 
  )صنف ( استعالم إجمالي المشتريات من آل منتج  -١

 :الخطوات
١( Queries   New   Design View.  
  ".المشتريات "  على جدول Queryنؤسس هذا الـ  )٢
  ".الكمية المشتراه " و " آود المنتج " ننزل إلى الشبكة حقلي  )٣
  ).تعالم الموجود أعلى الشبكةـــط االســشري (Query Design bar في الـ Sumغط على ايكونة ــنض )٤
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   ".Group By" رد الفعل تظهر عبارة  )٥
آود " ، و بالنسبة لحقل      )Sum(  و نختار وظيفة الجمع      Comboنفتح الـ   " الكمية المشتراه   " تحت حقل    )٦

  .يتم جمعه" آود المنتج " أي آلما تكرر ". Group By" اترآه آما هو " المنتج 
  . و يغلقQueryيحفظ هذا الـ  )٧
 .Runللتأآد يتم عمل  )٨
  )صنف ( م إجمالي المبيعات من آل منتج استعال -٢

  :الخطوات
١( Queries   New   Design View.  
  ".المبيعات"  على جدول Queryنؤسس هذا الـ  )٢
  ".الكمية المباعة " و " آود المنتج " ننزل إلى الشبكة حقلي  )٣
  ).تعالم الموجود أعلى الشبكةـريط االسـش ( Query Design bar الـ  فيSumونة ــكأيـغط على ـنض )٤
   ".Group By" رد الفعل تظهر عبارة  )٥
ل        )Sum(  و نختار وظيفة الجمع      Comboنفتح الـ   " الكمية المباعة   " تحت حقل    )٦ سبة لحق ود  " ، و بالن آ

  .جمعهيتم " آود المنتج " أي آلما تكرر ". Group By" اترآه آما هو " المنتج 
  . و يغلقQueryيحفظ هذا الـ  )٧
  .Runللتأآد يتم عمل  )٨
  استعالم الرصيد الحالي -٣    

  :الخطوات
١( Queries   New   Design View.  
  ). أخرى أي أننا سوف نؤسس هذا االستعالم على استعالمات ( Queriesنضغط على القسم الخاص بالـ  )٢
تج           " و  " إجمالي المشتريات من آل منتج      " نختار استعالمات    )٣ الي المبيعات من آل من م   Add –" إجم  ث

Close.  
تج   بين  Joinنقوم بعمل    )٤ ود المن تج      "  في  آ شتريات من آل من الي الم تج  و " إجم ود المن الي  "  في  آ إجم

  ".المبيعات من آل منتج 
  ."الرصيد الحالي "  باسم Queryنحفظ الـ  )٥
  ". الكمية المباعة  Sum of" و "  الكمية المشتراه  Sum of" و " آود المنتج " ننزل إلى الشبكة  )٦
 Query في شريط Build و ذلك بأن نضغط على ايكونة Calculated Fieldنقوم بعمل حقل محسوب  )٧

Design.  
وم ع  ". Expression builder" ذة ـهر ناف ـتظ  )٨ ى    Double Click  لـم ـنق ة   Sum of" عل  الكمي

  ". الكمية المباعة  Sum of"  على Double Clickنقوم عمل ". ثم  ) -( ثم نكتب " المشتراه 
يكن         . ثم نضع المؤشر في بداية هذه المعادلة       )٩ د و ل ل الجدي وان الحق فيكون  " الرصيد الحالي   " و نكتب عن

  :شكل الكود آاألتي

SumOf] - [الكمية المشتراهSumOf]:الرصيد الحالي كمية المباعةال ]

  .Run ثم Queryيتم حفظ الـ  )١٠
  

  :Join و الـ Relationshipsالفرق بين  •

Relationships  Join  
  تتحكم في المخرجات  تتحكم في المدخالت

  .إلى الشبكة" آود المنتج " من المستحسن إنزال حقل  •
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   عمل تقرير تلقائي جدول على استعالم الرصيد الحالي-٤
  . الخاص بهذا التقرير و تغيير التسميات الغير المناسبةDesign Viewيتم الدخول في الـ  •
  . أيضاإجمالي المبيعات و إجمالي المشترياتيتم عمل تقرير  •

  Menu Bar مهارة عمل -٥
ل   ن عم دف م وائم   ( Menu Barاله ريط الق ـ      ) ش اص بال وائم الخ ريط الق ي ش وف نخف د س ا بع ا فيم و أنن ه

Access.  
  

  :الخطوات
  ..Database Window في وضع الـ View   Toolbars   Customize الـ نفتح قائمة )١
  . )Pages(  خانات ٣بها  " Customize" تظهر نافذة  )٢
   ".Toolbars" اضغط على القسم المكتوب عليه  )٣

  .Newثم اضغط على  •
  ".قوائم الشرآة " قوائم الجديد و ليكن تظهر نافذة اآتب بها اسم شريط ال •

  .Commandsنضغط على القسم الخاص بالـ  )٤
   ".New Menu" ارة ــد عبــحتى أج " Categories"  اص بالـ ـالخ  Scroll Barرك بالـ ـنتح •
ى   " New Menu"   من الجهة اليسرى تظهر آلمةNew Menu على Clickنضغط  • بالجهة اليمن

  .Commandsتحت 
ذا العمل         New Menuنسحب الـ  • د و نكرر ه وائم الجدي  من الجهة اليمنى ونضعها داخل شريط الق

  .في حالة االحتياج لقوائم جديدة بشريط القوائم
  . الجديدة الموجودة على شريط القوائم الجديدNew Menuننشط الـ  )٥

  ".النماذج "  نكتب اسم معبر عن القائمة الجديدة و ليكن Name ثم أمام Right Clickثم  •
  .Nameبجانب الـ " بحث و استعالم "   الثانية و نكتبNew Menu ننشط الـ  •
  .Nameبجانب الـ " تقارير"   الثالثة و نكتبNew Menuننشط الـ  •
  .Nameبجانب الـ " خروج "  الرابعة و نكتبNew Menuننشط الـ  •

  .نجد ظهور مستطيل صغير" النماذج " ننشط قائمة  )٦
شط   • ذة  All Formsنن سـر بناف اذج الموجودة بالجانب " Customize" بالجانب األي سحب النم و ن

  ".النماذج " األيمن إلى قائمة 
  .نجد ظهور مستطيل صغير" بحث و استعالم " ننشط قائمة  )٧

شط   • ذة    All Queriesنن سـر بناف سحب االستعالمات الموجودة     " Customize"   بالجانب األي و ن
  ".بحث و استعالم  " بالجانب األيمن إلى قائمة

  .نجد ظهور مستطيل صغير" تقارير " ننشط قائمة  )٨
شط  • ـذة   All Reportsنن سـر بناف ب األي ودة    " Customize"   بالجان ارير الموج سحب التق و ن

  ".تقارير " بالجانب األيمن إلى قائمة 
  ".خروج " الخروج إلى قائمة Macroنقوم بسحب  )٩
  .Properties ثم نضغط Toolbarsنعود إلى القسم الخاص بالـ  )١٠
  :تظهر نافذة بها األتي )١١

• Selected Toolbar:نختار الشريط الذي نتعامل معه .  
• Toolbar Name:نختار اسم مناسب للقائمة .  
• Type: نوع الـ Toolbar ) Menu Bar – Tool Bar – Popup (  نختارMenu Bar.  
  .Closeثم  •

١٢( Close.  
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   للمستخدمToolbar مهارة عمل -٦
ـ   حيث تغن ـ   Toolbarيه عن ال اء   Access الخاص بال تعدادًا إلخف  و شريط األدوات  Database Window اس

Toolbar.  
  :الخطوات

  .Database Windowنتأآد من التواجد في وضع الـ  )١
٢( View   Toolbars   Customize.  
  .Newط  نضغToolbarsفي داخل الـ  )٣
  .Ok ثم Toolbarنكتب اسم الـ  )٤
  .Commandsنضغط على قسم الـ  )٥
   ).…، وهكذاSave ،Printمثل (   ثم اختار األوامر الذي أريدها Categoryنختار الـ  )٦
٧( Close.  

  
   مهارة التحكم في بداية البرنامج الخاصة بالمبرمج-٧

  :الخطوات
١( Tools   Start Up.  
  :ر نافذة بها األتيتظه )٢

• Display Form: افتح الـ Combo و اختار fو هي الشاشة التي بها اآلية القرآنية١ .  
• Display Database window: األمر امنع تنشيط هذا.  
• Display Status bar:اترك مسطرة الحالة نشط .  
• Application Title: اآتب العنوان الذي سوف يعرض بدًال من عبارة Microsoft Access.  
• Application Icon: ـ  االيك ي ســ ـ ونة الت دًال من ايك ـ ـ ـون ـوف تعرض ب ة  ( Accessة ال ايكون

  ).المفتاح 
• Menu Bar : قوائم الشرآة " اختار شريط القوائم الذي تم عمله سابقًا و هو شريط."  
  .ابطل تنشيط بقية االختيارات •

  .OKثم  )٣
  .للتأآد اغلق الملف و أعيد فتحه )٤

  
  

   ".ico.*"  هو Extension األيكونات لها ملفات •
  . أثناء فتح الملفShiftإذا أردنا فتح البرنامج بشكل اعتيادي يمكن أن نضغط على  •

  
   لحساب صافي المرتبModules عمل -٨

  تمرين
  :مطلوب عمل األتي
  :آاآلتيتصميمه " مرتبات الموظفين " جدول جديد باسم 
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  ) Text ) Primary key  آود الموظف
  Text  اسم الموظف

Salary )  المرتب(  Number  
Tax )  الضريبة(  Number  

Insurance )  التأمينات(  Number  
Subtraction )  إجمالي االستقطاعات(  Number  

Bonus )  الحوافز (  Number  
Overtime )  اإلضافي(  Number  
Addition )  إجمالي اإلضافات(  Number  

Net ) صافي المرتب(   Number  
  

  :الخطوات
  .يتم إنشاء  الجدول وحفظه و إغالقه )١
  .Okيتم تأسيس نموذج تلقائي عمود على الجدول السابق ثم  )٢
  .Design Viewيتم الدخول في وضع  )٣
  .Properties ثم Right Click ثم Salary الخاص بالـ Text Box يتم تنشيط  )٤
  .، نضغط على الثالث نقاطEventsـ  في القسم الخاص بال "After Update" ثم أمام الحدث  )٥
  .Code Builderاختار  " Choose Builder" تظهر نافذة  )٦
  :تظهر نافذة مقسمة إلى قسمين )٧

   ).Salary(  بها الكائن األيسرالقسم  •
   ).AfterUpdate(  بها الحدث األيمنالقسم  •
  :End Sub و () Private Sub Salary_AfterUpdateنكتب الكود التالي بين عبارتي  •
  

Private Sub Salary_AfterUpdate() 
 
[Tax] = [Salary] * ٠٫٤ 
[Insurance] = [Salary] * ٠٫٢ 
[Subtraction] = [Tax] + [Insurance] 
[Bonus] = [Salary] * ٠٫٠١ 
[Addition] = [Bonus] + [Overtime] 
[Net] = ([Salary] + [Addition]) - [Subtraction] 
 
End Sub 

و ذلك في حالة تغيير     . Change إلى حدث    AfterUpdate من حدث    Module لهذا الـ    Copyم عمل   يت )٨
  .المرتب سوف تتغير جميع النتائج تلقائيًا
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 .مهارة عمل فاتورة -١
  .وضع صورة آأمر إلغالق البرنامج -٢
  .Excel لتشغيل برنامج الـ Command Buttonعمل  -٣
  .Word لتشغيل برنامج الـ Command Buttonعمل  -٤
  . إلنهاء البرنامجCommand Buttonعمل  -٥
  .عمل شاشة التقارير الرئيسية -٦
  . بشكل متقدمParameter Queryمهارة إنشاء  -٧
 .Switchboardبديل لوحة الت -٨
  .تشفير قاعدة البيانات -٩

  
  
  .مهارة عمل فاتورة -١

 :الخطوات
  .Designهي وضع الـ " تفاصيل الطلبيات " يتم فتح جدول  )١
ة   " ، وآذلك حقل     )Number( بشرط أن يكون    " سعر الوحدة   " يتم التأآد من وجود حقل       )٢ شرط  " الكمي ب

   ).Number( أن يكون 
  ".تفاصيل الطلبيات " جدول  يبنى على Queryيتم عمل  )٣
  ".الكمية "  و حقل " سعر الوحدة " ننزل إلى الشبكة ما نريد من الحقول ولكن بصفة أساسية حقل  )٤
ى    ) حقل محسوب  ( نضغط على حقل جديد  )٥ م نضغط عل  Query Design في شرط األدوات   Buildث

bar.  
  :Expression Builder" تظهر نافذة  )٦
• Double Click على الـ Tables تفاصيل الطلبيات "  بالجانب األيمن ثم اختار جدول."  
• Double Click ثم اضغط على عالمة الضرب " سعر الوحدة "  على." * "  
• Double Click  ى ة  "  عل سطر و            " الكمي ة ال ى بداي أن اذهب إل ل المحسوب ب ذا الحق م أعطى اسم له ث

  "." : ثم اآتب  " Value٣" اآتب االسم الجديد للحقل و ليكن 
  . ثم أغلقه Queryاحفظ هذا الـ  )٧
  . السابقQuery على الـ Report ثم بعد ذلك يتم عمل Queryيتم عمل نموذج جدولي على هذا الـ  )٨

  
  وضع صورة آأمر إلغالق البرنامج -٢

  :الخطوات
  .Design في وضع الـ F٤نفتح  )١
  ".الشاشة الرئيسية لبرنامج المخازن "  نكتب عليه Labelنضع  )٢
  .Properties ثم نختار صورة مناسبة ثم نضبط خصائص الصورة من Image نضع األداة )٣
٤( Right click   Properties   Event.  
  .Macro Builder نضغط على الثالث نقاط اختار On Dbl Clickأمام  )٥
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  ).الخروج  ( Action   Quitاختار  )٦
ـ  )٧ سم ال ى ق دخل عل ـ Otherن ام ال الة مناسControl Tip Text و أم ب رس ضع  اآت دما ي ر عن بة تظه

  ".إذا ضغط مرتين سوف تخرج نهائيا من البرنامج "  المستخدم مؤشر الفأرة على هذه الصورة و ليكن 
      
  Excel لتشغيل برنامج الـ Command Buttonعمل  -٣

  :الخطوات
  .F٤ في النموذج Design Viewيتم الدخول في وضع الـ  )١
  .Control Wizard و نتأآد من تنشيط Toolboxنظهر الـ  )٢
ـ    )٣ ى ال ضغط عل ذة    Command Buttonن ر ناف ريط األدوات تظه ي ش  Command Button ف

Wizard.  
  .Next ثم Run Ms Excel ثم اختار Appellationاختار  )٤
  .Button أو اسم الـ األيقونةاختار  )٥
٦( Finish.  
  Word لتشغيل برنامج الـ Command Buttonعمل  -٤

  :الخطوات
  .F٤ في النموذج Design View يتم الدخول في وضع الـ )١
  .Control Wizard و نتأآد من تنشيط Toolboxنظهر الـ  )٢
ـ    )٣ ى ال ضغط عل ذة    Command Buttonن ر ناف ريط األدوات تظه ي ش  Command Button ف

Wizard.  
  .Next ثم Run Ms Word ثم اختار Appellationاختار  )٤
  .Button أو اسم الـ األيقونةاختار  )٥

Finish.  
  
   إلنهاء البرنامج Command Buttonعمل  ٥

  :الخطوات
  .F٤ في النموذج Design Viewيتم الدخول في وضع الـ  )١
  .Control Wizard و نتأآد من تنشيط Toolboxنظهر الـ  )٢
ذة     Command Buttonنضغط على الـ      )٣ ـهر ناف ـريط األدوات، تظـ  Command Button   في شـ

Wizard.  
  .Next ثم Quit Application ثم اختار Appellationاختار  )٤
  .Buttonاختار االيكونة أو اسم الـ  )٥
٦( Finish.  

  
  عمل شاشة التقارير الرئيسية -٦
  : المناسبة تقسيم الشاشة Labels وضع الـ -١

  .يتم إنشاء نموذج ليس مبنيًا على شئ )١
  ".شاشة التقارير الرئيسية "  مكتوب عليه Labelيتم وضع  )٢
  ".عرض التقارير " جانب األيمن، مكتوب عليه  بأعلى الشاشة بالLabelيتم وضع  )٣
  ".طباعة التقارير "  بأعلى الشاشة بالجانب األيسر، مكتوب عليه Labelيتم وضع  )٤
  . لتقسيم الشاشةLineنستخدم األداة  )٥
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  : لمعاينة تقرير معينCommand Button عمل -٢
  .رير معينلمعاينة تق ) Control Wizardمع تنشيط الـ  ( Command Buttonنختار  )١
  .Command Button Wizard تظــهر نافذة  )٢
• Categories: نختار من تحتها Report Operations.  
• Actions: نختار من تحتها Preview Report ثم Next.  
  .Nextتظهر نافذ اختار منها اسم التقرير المناسب ثم  •
  .Next أو االيكونة المناسبة ثم Commandاختار اسم الـ  •
  .Finish البرمجي ثم Commandال عن اسم الـ تظهر نافذة تس •

  
  : لطباعة تقرير معينCommand Button عمل -٢

  .لمعاينة تقرير معين ) Control Wizardمع تنشيط الـ  ( Command Buttonنختار  )١
  .Command Button Wizard تظــهر نافذة  )٢
• Categories: نختار من تحتها Report Operations.  
• Actions:تحتها  نختار من Print Report ثم Next.  
  .Nextتظهر نافذ  اختار منها اسم التقرير المناسب ثم  •
  .Next أو االيكونة المناسبة ثم Commandاختار اسم الـ  •
  .Finish البرمجي ثم Commandتظهر نافذة تسال عن اسم الـ  •

  
  : الخروج من شاشة التقاريرCommand Button عمل -٣

   ).Control Wizardمع عدم تنشيط (  على شاشة التقارير الرئيسية Command Buttonنضع  )١
 نضغط على الثالث Event بقسم الـ On Click و أمام Command Button Propertiesندخل على  )٢

  .نقاط
  .Macro Builderنحتار  )٣
  .Action من الـ Closeنختار )٤
٥( Save :No. 

  
  ٤Fبـ " االساسية شاشة التقارير "  لفتح نموذج Command Buttonعمل  -٤

  .Design View في وضع الـ F٤نفتح نموذج  )١
  .Control Wizardبشرط عدم تنشيط " شاشة التقارير "  مكتوب عليه Command Buttonنضع  )٢
  .Macro Builder نختار On Clickأمام  )٣
ار  )٤ ام OpenFormنحت ار Form Name و أم سية   "  نحت ارير الرئي ة التق   ".شاش

  
  
   بشكل متقدمParameter Query مهارة إنشاء ٧

  . داخل النموذجText Boxحيث المستخدم سوف يدخل شروط البحث في الـ 
  

  :مثال
د عمل    ات التي تنحصر داخل       Parameter Queryبفرض أن لدينا تواريخ الطلبيات، و نري  للبحث عن الطلبي

  .و يكون شرط البحث في هذه الحالة هو التاريخ. مدى معين
  :ث عن تاريخ الطلبيات انشاء نموذج البح-١

  :الخطوات
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دول   )١ ود ج ن وج د م اتنتأآ الي الطلبي ل إجم ه حق ة  " ، و ب سليم الطلبي اريخ ت و " ت ، و Date/Timeو ه
  .مسجل به تواريخ فعلية

  ،يتم إنشاء نموذج جديد غير مؤسس على شئ )٢
  ".شاشة البحث عن الطلبيات "  و نكتب عليه Labelنضع  )٣
ـ Tex Boxنضع  )٤ ى ال ه Label و نكتب عل ة البحث "  الخاص ب اريخ بداي م "ت ر االس تم تغيي ذلك ي ، آ

   ".Name " Startdate و نكتب أمام الـ Otherالبرمجي من قسم 
، آذلك يتم تغيير االسم  "تاريخ نهاية البحث "  الخاص به Label آخر، و نكتب على الـ Tex Boxنضع  )٥

   ".Name " Endtdate و نكتب أمام الـ Otherالبرمجي من قسم 
ضع  )٦ شيط  ( Command Buttonن دون تن ه  ) Control Wizardب وب علي ة " مكت تعراض نتيج اس

  ".البحث 
ضع  )٧ شيط  ( Command Buttonن دون تن ه  ) Control Wizardب وب علي ة " مكت ر عن نتيج تقري

  ".البحث 
  ".إغالق الشاشة " مكتوب عليه Command Buttonنضع  )٨
  ".ث عن تاريخ تسليم الطلبية شاشة البح" يحفظ هذا النموذج باسم  )٩

  
  :Parameter Queryعمل  -٢

  .إجمالي الطلبيات مبنى على جدول Queryيتم إنشاء  )١
  ".تاريخ تسليم الطلبية " و " آود الطلبية " ننزل إلى الشبكة حقلي  )٢
ل )٣ ة  " تحت حق سليم الطلبي اريخ ت ـ " ت ام ال ضغط Criteriaو أم ريط األدوات Build ن ي ش  Query ف

Design.  
  :Expression Builderتظهر نافذة  )٤
  .Formsالموجودة بجانب الـ  ) + ( Plusنضغط على  عالمة الـ  •
  .All Formsثم اضغط على  •
وذج   • و نم سابقة و ه ي الخطوات ال ه ف م عمل ذي ت وذج ال ار النم م اخت سليم " ث اريخ ت شاشة البحث عن ت

  ".الطلبية 
  . تم عملها من قبل التيText Boxesيظهر في القسم األوسط أسماء الـ  •
  . في بداية السطر الخاص بكتابة الكودBetweenيتم آتابة  •
• Double Click على startdate ) text box.(   
  .Andنكتب  •
• Click على enddate ) text box.(   
  : آاالتيExpressionفيكن شكل الـ  •

Between Forms ات ![ اريخ الطلبي ن ت ث ع ]![بح startdate] and Forms ا![ ن ت ث ع ريخ بح
]![الطلبيات enddate] 

  . و نغلقهQueryنحفظ هذا الـ  )٥
 
   باستعالم البحث عن تاريخ تسليم الطلبياتCommand Buttonsربط  -٣

  .Designفي وض الـ "شاشة البحث عن تاريخ تسليم الطلبية " نفتح نموذج  )١
  ".نتيجة الحث "  المكتوب عليه Command Buttonننشط الـ  )٢
  .Action من الـ OpenQuery و ذلك باختيار Macro بـ Command Buttonنربط هذا الـ  )٣
ـ  )٤ ام ال م أم و   Nameث ل و ه ن قب ه م م عمل ذي ت تعالم ال ار االس سليم  "  نخت اريخ ت ن ت تعالم البحث ع اس

 ".الطلبيات 
  



 

 doc. المحاضرة التاسعة  ٤٩

   البحث عن تاريخ تسليم الطلبياتتقرير Command Buttonsربط  -٤
  ".قرير عن نتيجة البحث ت"  المكتوب عليه Command Buttonانشط الـ  )١
  .Macro بـ Command Buttonنربط هذا الـ  )٢
ار  و  )٣ ك باختي ـ  OpenReportذل ن ال ى        . Action م ًا عل سبقًا مبني ر م ل تقري م عم ون ت شرط أن يك ب

  .االستعالم السابق و المختص بعمل بحث عن تاريخ تسليم الطلبية
  
  Switchboardلوحة التبديل  -٨

  .بياناتنتأآد أننا في قاعدة ال )١
٢( Tools   Add-Ins   Switchboard Manager.  
   " :Switchboard Manger" تظهر نافذة   )٣
• New: نكتب اسم لوحة التبديل  "Main Menu."   
• Edit: نضغط على New داخل نافذة  "Edit Switchboard Page."   
  ".فتح نموذج االقسام "  و ليكن اسم Buttonنكتب اسم الـ  •
  .OpenForm in Add Mode هذه الحالة نختار الحدث و هو في •
  . و هو نموذج األقسامFormنختار اسم الـ  •
  .Okثم  •

  
  تشفير قاعدة البيانات

  ،نفتح القاعدة التي نريد تشفيرها )١
٢( Tools   Database Utilities   Make MDE File….  
  .MDEتظهر نافذة لحفظ قاعدة البيانات و لكن بامتداد  )٣
  . رسمة قفلنالحظ أن الملف قد ظهر و فيه )٤
  .Reports و الـ Formsنالحظ أيضًا أن عند فتح الملف لن يستطيع المستخدم من رؤية تصميم الـ  )٥
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