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 ƕشرك ǈتƜنتƐ ǎƤǁƐ ǏƨƐرƣǁƐ ƚلمنهاǁ ƒريƴت ƕمليƳ ƚنتا ƣƴت ƕلميƴǁƐ ƔƣماǁƐ ǇƤǉ
باǁلǗƐ ƕƸنƜليƦيÛƕ وتƯويǁ ǈƴيتƏǘم مƬƢ ƲوƬياƖ  ينجين تركمبيوترشيلتنهام 

 Ʋƺو رƟن ƔƣاƜ Ɣرƣكمبا Ɣرǉاƾǁكو باƨيونǁƐ ƒام بها مكتƽ ÛƕربيƴǁƐ ƕƾƯمنǁƐ
 üاƜم Ǐƺ ƕربيƴǁƐ ƖƐرƣƾǁƐ ǌتوƨم ƒƨاƟǁƐ ƕميƐ وƟوم ƖلوماƴمǁƐ ياƜوǁتكنو

ǏǁǗƐ . ǏليمƽǗƐ ƦمركǁƐ ǈام بƽ ǎƤǁƐ üاƴƻǁƐ ورƣǁبا ƣنشي ǅƐ مارƮمǁƐ ƐƤǉ Ǐƺ ƣبǗو
 ƕليميƴتǁƐ ƖياƜبرمǁƐ ويرƯتǁ)ReDSOFT ( ƕلميƴǁƐ ƔƣماǁƐ ǇƤǉ ƣƐƣƳƐ Ǐƺ

 ƐƤǉ ǈوم بƾي ǎƤǁƐ ƣƏƐرǁƐ ورƣǁƐ ƼاƯن Ǐƺ ƿǁƤو ƐƤǉ ƼيƾƟتǁ ƕمƦǘǁƐ üبƨǁƐ يرƺوتو
Ɛ ليمƴتǁƐ üاƜم Ǐƺ ƕلميƴǁƐ ƲƜƐمرǁƐو ƕريبيƣتǁƐ ƣƐموǁƐ ƣƐƣƳǗ ǏليمƽǗƐ Ʀمركǁ

ƒريƣتǁƐو.  
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ال يتحمـل   و. تم اتخاذ جميع االحتياطات الالزمة في إعداد هذا المستند، بما في ذلك عمليات المراجعة التقنية وغير التقنية                
ـ   يه وجميع العاملين ف   اهرةبرنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب بمكتب اليونسكو بالق        عـن أي أخطـاء أو      ولية  ئاي مس

ول عن اي   ئوالبرنامج غير مس  . ، تم تقديمها حيال هذه المالحظات     ضمنيه ضمانات، صريحة أو     هأيهناك  وليس  . محذوفات
دة قد تنشأ كنتيجة السـتخدام المـا      على عوامل أدت إلى وقوعها،      اضرار سواء كانت اضرار مباشرة او طارئة او مترتبة          

  .العلمية لهذا المستند

بمكتب  ببرنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب التدريبية، يمكنك االتصال الموادإذا عثرت على أي أخطاء في هذه 
 قد بذل قصارى جهده من أجل معالجة أي أخطاء مطبعية أو تقنية، فنحن لبرنامجوعلى الرغم من أن ا. اليونسكو بالقاهرة

ويعتزم البرنامج تحديث هذه المادة العلمية بصفة دورية، لذا فأن اي ملحوظة . ي أخطاء قد تعثر عليهانلتمس العذر حيال أ
  .تأتي من جانبكم سيكون لها دورها الفعال في مساعدتنا على تحقيق أعلى القياسات

©UNESCO (Cairo Office 2002)  
©Cheltenham Computer Training 2000   

برنامج الرخصة الدولية سخ أي جزء من هذا المستند دون الحصول على تصريح مكتوب من من غير المسموح أن يتم ن
 ترينينج باستثناء ما إذا تم نسخ هذا الجزء كمبيوترشركة شيلتنهام وكذلك من  بمكتب اليونسكو بالقاهرة لقيادة الحاسوب

  .اتفاقية خاصة مع الجهتين المذكورتينضمن 

  !انتبه من فضلك
ƴ üƢƐƣروǁƐ ƕƮمƴلوماǁƐ Ɩم

 ƼوƣنƬ)وƟنǁƐ ƐƤǉ ǍلƳ(:- 
 ǅم ƘǁاƙǁƐ رƐƣƬǕƐ Ǐƺ ƕيƨاƨƈ ƕلميƳ Ɣƣما)ǁƐ ƕƬƢرǁƐ Ɣƣياƾǁ ƕيǁوƣǁƐƒوƨاƟ.(  

  

 ƕƮروƴمǁƐ ƖلوماƴمǁƐ ǅوƣب
ƼوƣنƬ:- 

        ǅم ƘǁاƙǁƐ رƐƣƬǕƐ Ǐƺ ƕيƨاƨƈ Ɣƣما Ɩƨيǁ)ǁƐ  ƕƬƢر  ǁƐ Ɣƣياƾǁ ƕيǁوƣǁƐƒوƨاƟ(  ǅكǁو Û
ƕيƺاƮƋ Ɣƣمينها كماƮتم ت.  

  !اقرأ من فضلك
على بطاقة المهارات   بطريقة رسمية   يجب أن تُستخدم هذه الوحدة الدراسية من ِقبل المرشحين الحاصلين           

  . والتي تؤهلهم الى التقدم لالختبارات الرسمية للرخصةالدولية لقيادة الحاسوبرخصة الالخاصة ببرنامج 

  معلومات االتصال
ǁƐ برنامج ƕƬƢرƒوƨاƟǁƐ Ɣƣياƾǁ ƕيǁوƣǁƐ  

   باƾǁاǉرƔمكتǁƐ ƒيونƨكو
ē Ǐهمƺ ǅمƟرǁƐ ƣبƳ Ʊشار   

 Ǐيتƨ ǅƣارƜ– ƔرǉاƾǁƐ   
ƕربيƴǁƐ رƬم ƕمهوريƜ  

ƹاتǉ :ĒĔďĐĐĔĔ)  čċč (  
Ƨاكƺ :ĒĔďĐčĔđ)  čċč(  

ǏكترونǁǗƐ ƣبريǁƐ: org.cairo-icdl@unesco  
ƖنترنǗƐ  : org.unesco-icdl.www  
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  )لحاسوبالرخصة الدولية لقيادة ا( الدراسية المعتمدة مادةال

ƕميǉǔǁ ø ƿلƮƺ ǅم ø ƈرƽƐ       !  
لحاسوب أن لقيادة ارخصة الدولية ال مؤسسة اشترطت الدراسية، لمادةكشرط للحصول على االعتماد الرسمي الخاص بهذه ا

 الدراسية المعتمدة لهذه المؤسسة، والتي تم وضعها من ِقبل شركات أخرى مانحة المواديتم إرفاق البيان التالي بجميع 
   -: الدراسيةللمواد

لقيـادة   األوروبيةرخصة  الات تجارية مسجلة تابعة لمؤسسة      معالشعارها   و حاسوبلقيادة ال رخصة الدولية   التعتبر كالً من    
 لين مسـتق  نين ترينينج كيا  كمبيوترشركة شيلتنهام   ليونسكو بالقاهرة و  مكتب ا عد  يو.  الكائنة في أيرلندا ودول أخرى     حاسوبال

 بهذه المادة، فيمكن أن تُسـتخدم       يتعلقوفيما  . من األمور ر  ا في أي أم   م أي نوع من الشراكة بينه     هناكمؤسسة، وليس   العن  
 ضمان تقدمه أي مـن      هناك ادنى  يسلو. حاسوبلقيادة ال رخصة الدولية   الفي مساعدة الطلبة على اإلعداد للتقدم إلى اختبار         

على أن استخدام   او مكتب اليونسكو بالقاهرة      ترينينج   كمبيوترمؤسسة رخصة القيادة األوروبية للحاسوب أو شركة شيلتنهام         
رخصـة الدوليـة    لل الدراسية المعتمدة    لمادةويدل استخدام الشعار الخاص با    .  بها علقهذه المادة سيضمن اجتياز االختبارالمت    

ــادة ــوب اللقيــ ــتج حاســ ــذا المنــ ــد  أن هــ ــقــ ــكل تتمــ ــاده بشــ ــه واعتمــ    مراجعتــ
  :مستقل في ظل ما يتوافق والمعايير التالية

رخصة ال من المنهج الخاص بمؤسسة ٣,٠التغطية الشاملة للمحتوى الكامل لهذه الوحدة الدراسية والمتعلقة باإلصدار رقم 
وليس هناك ما ة في هذه الوحدة الدراسية لعملية مراجعة تقنية  لم يتم إخضاع المادة المتضمن.حاسوبلقيادة ال األوروبية
وفيما يتعلق بأي من االختبارات التقييمية أو جميعها . حاسوبلقيادة الرخصة الدولية ال اجتياز المستخدم الختبارات  يضمن

 المنتج وال تشتمل، بشكل أو التدريبات القائمة على األداء والمحتوي عليها هذا المنتج، فهي قاصرةٌ فقط على هذا/ و 
 او تعتبر وثيقة تأهيل الجتياز ،حاسوبلقيادة ال األوروبيةرخصة الصريح أو ضمني، على تصديق من جانب مؤسسة 

لقيادة رخصة الدولية ال اختبارات التقدم الجتيازإذا أردت الحصول على مزيد من المعلومات بشأن . اختبارات الرخصة
 أو قم بزيارة موقع الويب حاسوبلقيادة الالدولية رخصة للالتصال بالجهة المحلية المانحة االرجاء  في دولتك، حاسوبال

     http://www.ecdl.com:  في العنوان التاليحاسوبلقيادة ال األوروبيةرخصة الالخاص بمؤسسة 
 ٣,٠ اإلصدار رقم ويعد.  ايضاً الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب لقيادة الحاسوب يشملاألوروبية اشارة الى الرخصة أية
لالستخدام في برنامجي الرخصة حاسوب لقيادة ال األوروبيةرخصة ال من ِقبل مؤسسة المعتمدج الرسمي ا المنههو

  . والرخصة الدولية لقيادة الحاسوباألوروبية
  

 ǅƳ ƕمهم ƕưوƟملƣماǁƐ ƕƨƨƊبم ƕƬاƢǁƐ ƕيƨƐرƣǁƐ ƔǁƐ ƕƬƢرƐǓوور ƕتم بي ǏتǁƐو ƒوƨاƟǁƐ Ɣƣياƾǁ
 ǅا مǉƊƐشرǁƐ برنامج ƕيǁوƣǁƐ ƕƬƢرǁƐ ƔƣياƾǁƒوƨاƟƔرǉاƾǁكو باƨيونǁƐ ƒبمكت :  

             üاƬتǗƐ ǅم ŷǗوƈ ƣب Ǘ ÛمنتجǁƐ ƐƤǉ ǍلƳ ƖƐييرƸت ǎƈ ƅƐرƜƋ üبƽ  ǁƐ امجøببرن     ƕøيǁوƣǁƐ ƕøƬƢر  Ɣƣاøيƾǁ
ǁƐƒوƨاƟƔرǉاƾǁكو باƨيونǁƐ ƒبمكت  . ƖƐييرƸتǁƐ ƣتماƳƐ üƜƈ ǅم ƿǁƤوƕƟترƾمǁƐ.  
 ترينينج ƈيƳ ƕوƒƽƐ تنتج مƜ ǅرǎƈ ƅƐ كمبيوترشركƕ شيلتنهام  يتƟمü مكتǁƐ ƒيونƨكو باƾǁاǉرƔ وǗ Ǘو

 ǇƤǉ ǍلƳ اǉƊƐرƜƋ يتم ƖƐييرƸتƔƣماǁƐƕيƨƐرƣǁƐ ƣب  ƣتماƳƐ ǅوǁƐ برنامج ƕيǁوƣǁƐ ƕƬƢرǁƐ ƔƣياƾǁƒوƨاƟ 
Ɣرǉاƾǁكو باƨيونǁƐ ƒبمكت. 
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  الفهـــــــــــــــرس
  رقم الصفحة  العنــــــــــــــــــــــــــــــوان

  ١  مقدمة) ١-٥(
)đ-č-č ( مقدمة للتعامل مع قواعد البيانات  Ď  

Þما هي البيانات  Ď  
Þما هي قاعدة البيانات  Ď  
  ٣  مصطلحات أساسية

  Đ  قاعدة البيانات غير المفهرسة
  Đ  العالئقيةقاعدة البيانات 

  đ  ع العالقاتأنوا
Þلماذا نستخدم قاعدة البيانات اإللكترونية  Ē  

Þلماذا نستخدم قاعدة بيانات أكسيس Ē  
  ē  مقدمة لقاعدة بيانات أكسيس

  Ĕ  تقديم أدوات أكسيس
Þما هي النماذج  Ĕ  
Þما هو االستعالم  Ĕ  
Þما هي التقارير  Ĕ  

)đ-č-č-č (فتح تطبيق قاعدة البيانات  ĕ  
  ĕ  يسلتشغيل برنامج أكس
  ĕ  إطار تطبيق أكسيس
  ĕ  شريط أدوات أكسيس

)đ-č-č-Ď (فتح قاعدة بيانات موجودة مع تخطيط افتراضي  č٠  
  č٠  لفتح قاعدة بيانات عند تشغيل أكسيس

  č٠  تشغيل البرنامجعدلفتح قاعدة بيانات أكسيس ب
  č٠ "المفضلة"إلضافة قاعدة بيانات إلى مجلد 

  čč  "لمفضلةا"فتح قاعدة بيانات من مجلد 
  čĎ إطار قاعدة بيانات أكسيس

)đ-č-č-تعديل سجل داخل قاعدة بيانات ) ٣  č٣  
  č٣  لفتح جدول
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  č٣ إطار الجدول 
  čĐ الفأرةلالنتقال إلى حقل باستخدام مؤشر 

  čĐ لتعديل محتويات الحقل
  čĐ لحفظ جدول

)đ-č-č-Đ (حفظ قاعدة بيانات على القرص الصلب أو قرص مرن  čĐ  
  čĐ  ظ قاعدة البياناتلحف

  čĐ لحفظ ملƻ قاعدة بيانات على قرص مرن
)đ-č-č-đ (إغالق قاعدة البيانات  čđ  

  čđ  إلغالق قاعدة البيانات
)đ-č-č-Ē ( نظام التعليماتاستخدام  čđ  

  čđ  تلميح اليوم
Þما هو مساعد أوفيس  čđ  

  čĒ  عرƯ مساعد مايكروسوفت أوفيس
  čĒ إلخفاء مساعد مايكروسوفت أوفيس

  čĒ  "ما هذاÞ"ة مس
)đ-č-Ď (ضبط اإلعدادات األساسية  čē  

)đ-č-Ď-č (Ưتغيير أنماط العر  čē  
  čē   عرƯ تصميم الجدولنمط

  čē  لالنتقال إلى طريقة عرƯ التصميم
  čē لالنتقال إلى طريقة عرƯ ورقة البيانات

)đ-č-Ď-Ď ( الخاصة بأشرطة األدواتتعديل Ưأنماط العر  čĔ  
  čĔ   األدواتتخصيص أشرطة

  čĔ  لعرƯ أو إخفاء شريط األدوات
  čĔ الطريقة المبسطة لعرƯ أو إخفاء أشرطة األدوات

  čĕ إلنشاء شريط أدوات جديد
  Ď٠  شريط األدواتمنإلضافة أو حذƻ أيقونة 

  ٢١  إنشاء قاعدة بيانات) ٢-٥(
)đ-Ď-č (العمليات األساسية  ĎĎ  

)đ-Ď-č-č (تصميم وتخطيط قاعدة بيانات  ĎĎ  
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  ĎĎ  تصميم قاعدة بيانات
  ĎĎ  أسئلة مهمة

Þمن قاعدة البيانات ƻما هو الهد  ĎĎ  
Þما هي البيانات التي ينبغي إدخالها  ĎĎ  

  ĎĎ   القيام بهÞ إلىما الذي أحتاج
  Ď٣  تحديد االحتياجات

  ĎĐ  القواعد األساسية للتصميم
  ĎĐ  منع تكرار محتويات السجل 

  ĎĐ  منع تكرار الحقول
  ĎĐ  ول مرتبطةجعل الحق

  ĎĐ  تأكد من استقالل كل حقل 
  ĎĐ  تأكد من أن الحقول ال تحتوي على بيانات محسوبة أو مشتقة 

  ĎĐ  منطقى أصغر جزء حسب البيانات  تجزئةتأكد من
)đ-Ď-č-Ď (إنشاء جدول مع حقول وسمات  Ďđ  

  Ďđ  إنشاء قاعدة بيانات
  ĎĒ  إلنشاء جدول باستخدام معالج الجداول

  Ďē ول باستخدام معالج الجداولإضافة حق
  Ďē لتحديد نموذج جدول 

  ĎĔ إلضافة حقول
  Ďĕ لتغيير اسم حقل باستخدام معالج الجداول

  ٣č  معالج الجداول استخدامإلنشاء جدول دون
  ٣č إلضافة اسم للحقل
  ٣Ď لتحديد نوع البيانات
  ٣Ď إضافة وصƻ للحقل

  ٣Ď اتإضافة حقول جديدة إلى جدول قاعدة البيان
  ٣٣  حفظ الجدول الجديد

)đ-Ď-č-٣ التحرك داخل الجدول) ٣Đ  
  ٣Đ التحرك داخل الجدول لتحرير السجالت

  ٣Đ الفأرةلالنتقال إلى الحقل باستخدام 
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  ٣đ للتحرك داخل الجدول باستخدام لوحة المفاتيح
  ٣đ  الفأرةلالنتقال من سجل Ǔخر باستخدام شريط التمرير و

  ٣Ē   باستخدام قائمة تحريرمحدŊد لالنتقال إلى سجل
  ٣Ē  باستخدام لوحة المفاتيحمحدŊدلالنتقال إلى سجل 

)đ-Ď-č-Đ (٣ إدخال بيانات إلى الجدولĒ  
  ٣Ē إلضافة سجل إلى الجدول

)đ-Ď-Ď (٣ تحديد المفاتيحē  
)đ-Ď-Ď-č (٣ تحديد المفتاح األساسيē  

  ٣ē إعداد مفتاح أساسي
  ٣ē أساسيإلعداد حقل واحد كمفتاح 

  ٣Ĕ إلعداد أكثر من حقل كمفتاح أساسي
)đ-Ď-Ď-Ď (٣ إعداد فهرسĔ  

Þ٣ ما هو الفهرسĔ  
  ٣Ĕ إلنشاء فهرس

)đ-Ď-٣ تصميم الجدول) ٣ĕ  
)đ-Ď-٣-č (٣ تعديل سمات تخطيط الجدولĕ  

  ٣ĕ الفأرةلتحديد عمود باستخدام 
  ٣ĕ الفأرةلتحديد أعمدة متجاورة باستخدام 

  ٣ĕ لنقل عمود
  ٣ĕ تغيير عرƯ عمودل

  ٣ĕ لتغيير عرƯ مجموعة من األعمدة المتجاورة
  Đ٠  العمود إلى االحتواء األفضلعرƯلتغيير 
  Đ٠  إلى االحتواء األفضلمجموعة من األعمدة المتجاورةعرƯ لتغيير 

ƻلتغيير ارتفاع ص Đ٠  
  Đ٠ إلخفاء عمود
  Đč إلظهار عمود
  Đč تجميد أعمدة

  Đč مدةإللغاء تجميد كل األع
  Đč لتطبيق تنسيق تأثير الخلية 
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  Đč لعرƯ أو إخفاء خطوط شبكة الجدول
  ĐĎ لتغيير لون خطوط الشبكة 

  ĐĎ الختيار تأثير خلية غير مفصل أو بارز أو غاطس
  ĐĎ ةمحدŊدلتغيير لون خلفية الخاليا ال

  ĐĎ لتغيير الخط المستخدم في ورقة البيانات
)đ-Ď-٣-Ď (لتعديل سمات الحق Đ٣  

  Đ٣ الخلفية
  Đ٣ حجم الحقل

  Đ٣ تنسيق
  Đ٣  قناع اإلدخال

  Đ٣  تعليق
  ĐĐ  القيمة االفتراضية

  ĐĐ  قاعدة التحقق من الصحة
  ĐĐ  نص التحقق من الصحة

  ĐĐ  مطلوب
  ĐĐ  السماح بطول صفري

  ĐĐ  مفهرس
  Unicode  ĐĐضغط 

)đ-Ď-Đ (تحديث قاعدة البيانات  Đđ  
)đ-Ď-Đ-č (تعديل البيانات في جدول  Đđ  

  Đđ  لتعديل محتويات حقل
)đ-Ď-Đ-Ď (بيانات من جدول ƻحذ Đđ  

  Đđ لحذƻ سجل
  Đđ لحذƻ محتويات حقل

  Đđ الستبدال محتويات الحقل بالكامل
)đ-Ď-Đ-إضافة سجالت إلى قاعدة البيانات) ٣ ĐĒ  

  ĐĒ إلضافة سجالت إلى جدول ورقة البيانات
)đ-Ď-Đ-Đ(السجالت من قاعدة البيانات ƻحذ  ĐĒ  

  ĐĒ لحذƻ سجل



  ix

  ٤٧  إنشاء النماذج) ٣-٥(
)đ-٣-č (إنشاء نموذج  ĐĔ  

)đ-٣-č-č (إنشاء نموذج بسيط  ĐĔ  
  ĐĔ  إلنشاء نموذج باستخدام معالج نموذج تلقائي

  ĐĔ إنشاء نموذج باستخدام معالج النماذج
  ĐĔ إلنشاء نموذج باستخدام معالج النماذج

)đ-٣-č-Ď (إدخال البيانات في قاعدة البيانات باستخدام نماذج بسيطة đč  
  đč البيانات إلى النموذجإلدخال 

)đ-٣-Ď (تعديل تخطيط النموذج đč  
  đč طريقة عرƯ التصميم
  đĎ طريقة عرƯ النموذج
  đĎ معالجة تصميم النموذج

  đĎ  الفأرةلتحديد عنصر تحكم باستخدام 
  đ٣  رةلتحديد عناصر تحكم متجاو

  đ٣ لتحديد عناصر تحكم غير متجاورة
  đ٣ لحفظ نموذج

  đ٣ لتغيير حجم جزء
  đ٣ لتغيير عرƯ النموذج

  đ٣  واحدوقتلتغيير عرƯ النموذج وحجم الجزء في 
)đ-٣-Ď-č  (تنسيق النص đĐ  

  đĐ لتنسيق نص في عنصر تحكم
)đ-٣-Ď-Ď (تغيير لون الخلفية في تخطيط النموذج đđ  

  đđ لفية عنصر تحكملضبط لون خ
)đ-٣-Ď-جلب صورة إلى النموذج) ٣ đđ  

  đđ  صورة في النموذجراجإلد
)đ-٣-Ď-Đ (تغيير ترتيب الكائنات داخل تخطيط النموذج đđ  

  đđ لنقل عناصر التحكم أو العناوين
  đĒ لنقل مربع نص أو عنوان بشكل منفصل

  đĒ لتغيير حجم عنصر التحكم



  x

  đĒ لمحاذاة عناصر التحكم
  đĒ لتغيير المسافة بين عناصر التحكم

  đĒ إحياء الشبكة
  đē لحذƻ عنصر تحكم

  đē  المرتبط بهعنواناللتكرار عنصر تحكم و
  đē لنقل أو نسخ عنصر تحكم باستخدام قائمة تحرير

  ٥٨   المعلوماترجاعاست) ٤-٥(
)đ-Đ-č (العمليات األساسية  đĕ  

)đ-Đ-č-č (فتح قاعدة بيانات موجودة  đĕ  
  đĕ  لفتح قاعدة بيانات عن تشغيل برنامج أكسيس

  đĕ  أكسيس تشغيل برنامجعدلفتح قاعدة بيانات ب
)đ-Đ-č-Ď (ا لمعيار معينŅالبحث عن سجل تبع Ē٠  

  Ē٠ لبداية البحث
  Ēč  ديلةحرƻ الباألللبحث باستخدام 
  ĒĎ  ةمحدŊدللبحث عن قيمة 

  ĒĎ بع الحوارللبحث عن تكرار ƈخر لنفس القيمة بعد إغالق مر
)đ-Đ-č-إنشاء استعالم بسيط) ٣ ĒĎ  

Þما هي االستعالمات ĒĎ  
  Ē٣ إلنشاء استعالم باستخدام معالج االستعالمات

  Ē٣ لتحديد الحقول التي سيتم إضافتها إلى االستعالم البسيط
)đ-Đ-č-Đ ( إنشاء استعالم مع مجموعة معايير Ēđ  

  Ēđ المعالجاستخدام إنشاء استعالم دون 
  Ēđ  استخدام شبكة االستعالم

  ĒĒ  تشغيل االستعالم
  ĒĒ  المعامالت المنطقية في المعيار

  ĒĔ  يلةبدالحرƻ األالبحث باستخدام 
  Ēĕ   مركبتحديد معيار 
  ē٠  تجميع المعايير

)đ-Đ-č-đ (حفظ استعالم  ē٠  



  xi

  ē٠  لحفظ استعالم
)đ-Đ-č-Ē (إضافة عوامل تصفية  ēč  

Þما هو عامل التصفية  ēč  
  ēč لتصفية السجالت في ورقة بيانات الجدول حسب التحديد
  ēĎ لتصفية سجالت في ورقة بيانات الجدول حسب النموذج

  ēĎ  لتطبيق عامل التصفية
)đ-Đ-č-ē (إنهاء التصفية ē٣  

  ē٣ إلنهاء التصفية
)đ-Đ-Ď (معالجة االستعالم ē٣  

)đ-Đ-Ď-č (إضافة حقول إلى االستعالم ē٣  
  ē٣ في طريقة عرƯ التصميملفتح استعالم 

  ē٣ إلضافة حقل إلى االستعالم
)đ-Đ-Ď-Ď (حقول من االستعالم ƻحذ ēĐ  

  ēĐ لحذƻ حقل من االستعالم
)đ-Đ-التحديد والفرز) ٣ ēĐ  

)đ-Đ-٣-č (تحديد وفرز البيانات من خالل معيار معين ēĐ  
  ēĐ فرز السجالت

  ēđ  لفرز سجالت في ورقة بيانات جدول
  ēđ  ت في النموذجلفرز سجال

)đ-Đ-٣-Ď (ا للمعامالت المنطقيةŅتحديد وفرز البيانات تبع ēĒ  
  ēĒ لتصفية سجالت باستخدام أمر التصفية المتقدم

  ēē  المعامالت المنطقية وتحديد المعيار
  ٧٨  إصدار التقاریر) ٥-٥(

)đ-đ-č (إنشاء تقارير  ēĕ  
  ēĕ  مقدمة 

)đ-đ-č-č (دتقديم البيانات الŊفي ترتيب معين على الشاشة وفي ة محد
  التقرير

Ĕ٠  

  Ĕ٠  إلنشاء تقرير عمودي باستخدام معالج التقارير التلقائي
  Ĕč إلنشاء تقرير جدولي باستخدام معالج التقارير التلقائي



  xii

  ĔĎ إلنشاء تقرير باستخدام معالج التقارير
  Ĕ٣ لتحديد الحقول التي سيتم إضافتها إلى التقرير

  Ĕ٣  تجميع إلى التقريرإلضافة مستويات
  ĔĐ لفرز السجالت الموجودة داخل التقارير

  Ĕđ لتحديد تخطيط التقرير
  ĔĒ لتحديد نمط التقرير

  Ĕē لتسمية التقرير
)đ-đ-č-Ď (تعديل تقرير ĔĔ  

  ĔĔ لفتح تقرير في طريقة عرƯ التصميم 
  ĔĔ لعرƯ مربع األدوات

  ĔĔ عناصر التحكم في التقرير
  Ĕĕ ص منضمإلنشاء مربع ن

  Ĕĕ إلنشاء مربع نص باستخدام مربع األدوات
  Ĕĕ إلنشاء عنوان

  ĕ٠ إلنشاء عنصر تحكم منضم باستخدام مربع األدوات
إلنشاء عنصر تحكم غير منضم أو عنصر تحكم محسوب باستخدام 

  مربع األدوات
ĕ٠  

  ĕ٠ لتغيير نص العنوان
  ĕ٠ إلنشاء مربع نص محسوب

  ĕč ضبط الخصائص
 Ưصفحة الخصائصلعر  ĕč  

)đ-đ-č-إنشاء وتخصيص رأس وتذييل التقرير) ٣ ĕĎ  
  ĕĎ لتخصيص رأس وتذييل للتقرير

)đ-đ-č-Đ ( تجميع البيانات في إجماليات التقرير واإلجماليات
  الفرعية وما إلى ذلك

ĕĎ  

  ĕĎ  التجميع باستخدام معالج التقارير
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  مقدمة) ١-٥(

  المنهاج الدراسي المعتمد 
  ٣٫٠ لقيادة الحاسوب ـ اإلصدار للرخصة الدولية
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  مقدمة للتعامل مع قواعد البيانات ) ١-١- ٥(
  

ÝƖبياناǁƐ Ǐǉ األحـوال                  ما Ưتعبر البيانات عن نصوص أو أرقام أو صـور وفـي بعـ
أصوات، حيث يتم معالجة كل من هذه العناصر أو تخزينها فـي جهـاز              

لـذلك،  . ومما يذكر أن البيانات في حد ذاتها قد تكون بال معنى          . الحاسوب
لكي تصبح معلومـات نسـتطيع      ) معالجتها(وƻ نحتاج إلى تفسيرها أو      س

  .فهمها وإدراكها

  . تعتبر المعلومات بيانات ذات مغزى معين،لذلك  

ولكي نوضح الفرق بين مفهومي البيانات والمعلومات، مثالً تشير كلمـات             
لكن إذا أمكـن تفسـيرها      .  إلى بيانات  č٠ و čđ٠٠٠مثل، خدمة العمالء و   

ها بيانات خاصة بشركة معينة، فقد تشير البيانات مثالً إلى أن قسم            على أن 
 موظفين ومتوسط الدخل السـنوي للموظـƻ هـو          č٠خدمة العمالء به    

čđبطبيعة الحال، يمكن   . عندئذ تصبح هذه البيانات معلومات    .  دوالر ٠٠٠
ƻخر مختلƈ تفسير نفس هذه البيانات بشكل.  

تبر بمثابة المكونات األساسية التي يقـوم       من الجدير بالذكر أن البيانات تع       
عليها أي عمل، وعندما يتم معالجتها ودمجها مع بعضها باستخدام تقنيات           

  .متعددة تظهر نتائج مختلفة
  

 ƔƣƳاƽ Ǐǉ ما
ÝƖبياناǁƐ  

  :أبسط تعريƻ لقاعدة البيانات هو
  .تƢتƫ بموƮوƈ Ʊو ƈكƙرǁƐتǏ مƜموƕƳ مǁƐ ǅبياناǁƐ ƖمرتبƕƯ مƲ بƮƴها و

  : يلي عدد من األمثلة التي يمكن تشير إلى قاعدة بياناتفيما  

• ƻدليل الهات 
 جدول مواعيد القطارات •
 دفتر العناوين •
 معلومات عن العمالء في شركة معينة •
  سجالت المبيعات في إحدى الشركات •
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 ƖاƟلƯƬم
ƕيƨاƨƈ  

ƹملǁƐ : الموضوعالمتعلقة بنفسمجموعة من السجالت .  

 قائمة العمالء •  

 منتجاتقائمة ال •

  مواعيد القطارات •

  üƜƨǁƐ :المعلومات الخاصة بعنصر معين.  

 العميل •

 المنتج •

  القطار •

  üƾƟǁƐ :عناصر البيانات الفردية الخاصة بكل سجل.  

 رقم الهاتƻوالعنوان والعمل و االسم –العميل  •

 سعر البيعوسعر التكلفة و وصƻ المنتج –المنتج  •

  ع عربات القطارنووعدد المقاعد والسائق و الجهة –القطار  •

 المعلومات التـي تحتـوي      ونوƜƟ Ʊم يتم تحديد الحقول من خالل       ،كذلك  
  .عليها

  



ƕيǁوƣǁƐ ƕƬƢرǁƐ ƒوƨاƟǁƐ Ɣƣياƾǁ )ƕƨامƢǁƐ ƔƣƟوǁƐ(  
ƒريƣتǁƐ üيǁƣ                                                                                 ƖبياناǁƐ ƣƳƐوƽ    

Đ

  

  ǅييƨاƨƈ ǅشكلي Ǐƺ ǏتƉت ƖبياناǁƐ ƣƳƐوƽ ǅƈ كرƤمما ي:  

 ƖبياناǁƐ ƔƣƳاƽ
ƕƨهرƻمǁƐ يرƷ  

تستخدم قاعدة البيانات غير المفهرسة في حالة القوائم البسيطة، وقد تكون           
  .ل قاعدة البياناتالبيانات مكررة داخ

  

 ƖبياناǁƐ ƣƳƐوƽ
ƕيƾƏǘƴǁƐ  

 يتم وضع البيانات في عـدد مـن الملفـات           ،العالئقيةفي قاعدة البيانات    
تتميز عمليات البحث   . المرتبطة مع بعضها وذلك للحد من تكرار البيانات       

من خالل قاعـدة البيانـات العالئقيـة         التي تتم    والتحليل والتأمين للبيانات  
  .يسربالسهولة وال

. افترƯ مثالً وجود شركة بها موظفين وعمالء وتقدم منتجات أو خدمات            
ويجب على العميل أن يسجل طلب شراء للحصول على هذه المنتجات أو            

  .الخدمات

  :قمنا بتحديد خمس ملفات أو جداول مختلفة هي  

• ƻالموظ 

 العميل •

 المنتج •

 طلب الشراء •

  تفاصيل طلب الشراء •

 فسوƻ نحتـاج    ، لذلك .بات شراء ألكثر من منتج    بطبيعة الحال، هناك طل     
  .إلى جدول مرتبط من أجل تفاصيل طلب الشراء

  :ة بأعلى لها عالقات ببعضها البعƯالمحدŊدالجداول   

 .الموظƻ يبيع للعميل •

 .العميل يطلب شراء منتج •

  .يحتوي طلب الشراء على تفاصيل الشراء •
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ƖاƽǘƴǁƐ ƱƐنوƈ  ا لعدد ديمتقعندما يقوم أحد العمالء بŅطلب للشراء، قد يكون هذا الطلب موجه 
لمزيد من التوضيح، قد يكون هناك عدد من المنتجات في . من المنتجات

يعرƻ ذلك باسم عالقة جزء بمجموعة أجزاء وهي . طلب شراء واحد
أما عالقة . هناك كذلك عالقة جزء بجزء األقل شيوعŅا. العالقة األكثر شيوعŅا

يتم معالجتها :  فغير مسموح بها في أكسيس،عة أجزاءمجموعة أجزاء بمجمو
. كعالقة جزء بمجموعة أجزاء من خالل إعداد جداول مرتبطة إضافية

Ŏح الشكل أدناه هذه العالقاتويوض.  
الـذي   ∞  الذي يشير إلى الجانب الفردي من العالقة ورمز        1الحظ رمز   

  .يشير إلى الجانب المتعدد
 هـو   CustomerID أجزاء، يعتبر حقـل      في مثال عالقة جزء بمجموعة      

في جدول العمالء، يعمل هذا الحقـل كمفتـاح         . الذي يربط بين الجدولين   
إذ يقوم المفتاح األساسي بتحديد كل سجل فـي   ).primary key( أساسي 

 حقـل    عن الجدول، وفي بعƯ الحاالت، قد يكون المفتاح األساسي عبارة        
مثـل  (وعـة مـن الحقـول       أو قد يكون مجم   ) CustomerIDمثل  (واحد  

OrderID + LineNo  د الذي سيŎفي جـدول طلـب الشـراء        سجالً حد  .(
لحقل أو مجموعة   وبمعرفتك للبيانات الموجودة في الجدول، يمكنك تحديد ا       

  . السجالت الموجودة في هذا الجدولحدŎد ستالحقول التي
   كمفتـاح خـارجي    CustomerIDفي جدول طلبـات الشـراء، يعمـل           

  )foreign key (   يرتبط بالجدول األساسي في العالقة وهو هنـا جـدول
  .العميل
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ǁماƐƤ نƨتƣƢم 
ƽ ƖبياناǁƐ ƔƣƳا

ǁǕƐÝƕكتروني  

قواعد في   التي تتم     نفسها  بتنفيذ المهام  اإللكترونيةتسمح لنا قواعد البيانات     
  :البيانات التقليدية ولكن مع المميزات التالية

 السرعة الفائقة •

 سهولة االستخدام •

 تخزين قدر هائل من البيانات •

 السماح بƎدخال وتحرير البيانات بسهولة شديدة •

 التحديث التلقائي وإعادة حساب البيانات •

 السماح بفرز البيانات في سرعة وسهولة •

 السماح بالبحث عن البيانات وتحديدها •

 تنسيق وتنظيم وتقديم البيانات بالطريقة التي تفضلها •

 تطبيقات أخرى / لومات مع برامجمشاركة المع •

وعلى شبكات االتصال، تسمح لـك قواعـد البيانـات بمشـاركة             •
مجموعة واحدة من المعلومات مع العديد من المستخدمين وهو ما          

 .يقلل من تكرار البيانات

تقلل من عملية تكرار البيانات وبالتالي تعالج مشكلة االحتفاظ بعدد           •
  . نفسهااتمن النسخ المحدثة لقاعدة البيان

  

ǁماƐƤ نƨتƣƢم 
 Ɩبيانا ƔƣƳاƽ
ÝƧيƨكƈ  

عد البيانـات العالئقيـة     وادارة ق إلنظام  بمثابة  تعتبر قاعدة بيانات أكسيس     
ل وباوربوينت  يوورد وإكس : وتشكƃل مع باقي تطبيقات مايكروسوفت مثل       

والبريد اإللكتروني مجموعة برامج مايكروسـوفت أوفـيس بروفيشـنل          
(Microsoft Office Professional).  

 ادةاسـتع وتقدم قاعدة بيانات أكسيس طريقة فعالة لتخزين وفرز ومعالجة            
  .البيانات

التي طورت نظام   نفسها  تم تطوير أكسيس بواسطة مايكروسوفت، الشركة         
  .ويندوزالتشغيل 

تجدر اإلشارة إلى أن أهم سمات أكسيس تكمن فـي سـهولة االسـتخدام                
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ك باستخدام عمليات بسـيطة تطـوير قواعـد         بالنسبة للمبتدئين حيث يمكن   
كما تُستخدم قواعد البيانات أكسيس لتطوير نظم       . البيانات في سهولة كبيرة   

  .التطبيق المتقدمة

 برنامج أكسيس أيضŅا بقدر كبير من إمكانية تعديل الحقول والجداول           سمحي  
  .بعد إدخال البيانات

 ƔƣƳاƾǁ ƕمƣƾم
Ƨيƨكƈ Ɩبيانا  

التي سبق لنا   نفسها  ات أكسيس إلى حد بعيد المصطلحات       تستخدم قاعدة بيان  
وذلك باستثناء استخدام مصطلح الجـداول بـدالً مـن          . توضيحها من قبل  

الملفات، وهذا األمر مناسب حيث معظم المعلومات التي تستخدمها تكـون           
  .بطبيعتها بصورة جداول

    

  

  

  

  

  

  

Telephone Directory
Aardvark  A.A.   Railway Cuttings             Cheltenham     (01242) 123456
Aardvark  S.F.   23 High Street                 Cirencester      (01285) 654321
Aaron       A.M.  The Paddock                   Cheltenham     (01242) 101010
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  السجالت

  الحقول
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  البيانـات، وهـي عـادةً    عرƯ هذا الجدول اسم ورقة    طريقة يطلق على 
بطبيعة الحـال،   . الطريقة التي يعرƯ من خاللها برنامج أكسيس البيانات       

قد تكون قاعدة البيانات صغيرة الحجم جدŅا مثـل دفتـر عنـاوين ألحـد               
األشخاص، وقد تكون ضخمة تحتوي على كميات هائلة من البيانات التـي        

  .تختص بعمليات وأنشطة تجارية كبيرة جدŅا
  

ƣƈوƖƐ تƣƾيم 
Ƨيƨكƈ  

بأكثر من مجرد عـرƯ     القيام  عند العمل في قاعدة بيانات، سيطلب منك        
ولكي تقوم بمعالجة البيانات وتقديمها على شكل معلومات، تحتاج         . البيانات

  .لمجموعة من األدوات أو الوسائل
ÝƚƤنماǁƐ Ǐǉ المعلومات فـي     ما Ưيمكنك أن تستخدم النموذج في إدخال أو تحرير أو عر

  .ت قاعدة البياناتسجال
  .يسمح لك كذلك بعرƯ ما ترغب فيه بالطريقة المفضلة لديك  

  .وبذلك، يمكنك إنشاء النماذج لكي تؤدي عمل المستندات الورقية  

ÝمǘƴتƨǗƐ وǉ االستعالم عبارة عن سؤال خاص بالبيانات، مثل ما:  
• Þما عدد الحسابات المتأخرة  
  ينÞما عدد عمالء الشركة في مملكة البحر •

عندما تقوم باالستعالم من قاعدة البيانات، ستحصل على أحدث المعلومات            
  .المتوفرة

ÝاريرƾتǁƐ Ǐǉ المعلومات الموجودة فـي قاعـدة              ما Ưيتم استخدام التقرير في طباعة وعر
  .البيانات

  Űنك منتسمح لك التقارير بتقديم معلوماتك بالطريقة التي ترغب فيها وتمك:  
 اتتجميع المعلوم •
  حساب اإلجماليات والمتوسطات •
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  فتح تطبيق قاعدة البيانات) ١-١-١-٥(
  

ǁتشƸيü برنامج 
Ƨيƨكƈ  

 .Startانقر فوق أيقونة  •

 .Programsانقر فوق  •

  Microsoft Accessانقر فوق أيقونة  •
  .القائمة الفرعية المعروضةمن 

  

  
 ƼبيƯار تƯƋ
Ƨيƨكƈ  

ياسـي لكـل تطبيقـات      يستخدم إطار برنامج أكسيس نفس التخطـيط الق       
 أعلى اإلطار مـع     شريƴǁƐ ƯنوǅƐ حيث يتم عرƯ    . مايكروسوفت ويندوز 

 في اليسار واألزرار الخاصة بـاإلغالق والتصـغير       ƽاƏمøǁƐ ƕتƟكم  مربع  
تحت شريط العنوان هناك    و ،واستعادة الحجم في الجانب األيمن من اإلطار      

 ملƹø  اقط قائمت عندما تقوم بتشغيل برنامج أكسيس، تتاح ف      . شريƾǁƐ ƯوƏƐم 
Ɩليماƴويتم تعطيل بقية األزرار على شريط األدوات، يرجع ذلك إلـى            وت 

  .عدم فتح أي قاعدة بيانات

  
 ƖƐوƣƈ Ưشري
Ƨيƨكƈ  

برنامج مايكروسوفت أكسـيس علـى أزرار تقـدم         أدوات  يحتوي شريط   
هناك العديد من أشـرطة     . ائمواختصارات لǖوامر الموجودة في شريط الق     

 من  ƈشرƣǓƐ ƕƯوƖƐ ة، حيث يمكن عرضها من خالل تحديد        األدوات المتاح 
وإذا لم تكن عالمŅا بوظيفة الزر، ضع مؤشر الفـأرة فـوق            . Ƴرƭقائمة  

  .الزر لتحصل على وصƻ بسيط لوظيفته
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  فتح قاعدة بيانات موجودة مع تخطيط افتراضي) ٢-١-١-٥(
  

 ƔƣƳاƽ ƞتƻǁ
 ƣنƳ Ɩبيانا
Ƨيƨكƈ üيƸتش  

 الملƻ  حدŎدثم  . ƺتƞ ملƹ موƜوƣ   خيار   حدŎدوح،  من مربع الحوار المفت    •
 .موƼƺƐالمطلوب وانقر فوق زر 

  
  

 ƔƣƳاƽ ƞتƻǁ
 Ƨيƨكƈ Ɩبيانا

 üيƸتش ƣƴب
  ǁƐبرنامج

 .ƺتƞ، اختر ǁƐملƹمن قائمة  •

ƕưوƟا      : ملŅقد يتم وضع قواعد البيانات التي جرى اسـتخدامها مـؤخر
  ƻفي القائمة، انقر   إذا وجدت قاعدة البيانات المطلوبة      . أسفل قائمة المل

 .فوقها لفتحها

 علـى شـريط األدوات      øƺتƞ كما يمكنك فتح ملƻ بالنقر فوق أيقونة        
Ǐƨياƽ.  

  على الجانب األيسر من المربع      المعروضة قائمةال من   ƨƐم ǁƐملƹ  حدŎد •
 إلى البحـث فـي مجلـدات أخـرى حتـى تصـل إلـى               قد تحتاج   (

   .)قاعدة البيانات المطلوبة

   .إلتمام العملية في مربع الحوارƺتƞ  زر فوق أنقر •
  

 ƔƣƳاƽ ƕƺاƮǕ
 ƣلƜم ǍǁƋ Ɩبيانا

"ƕلƮƻمǁƐ"  

 مكـان   حـدŎد . øƺتƞ افتح برنامج أكسيس، ثم قم بعرƯ مربع الحوار          •
فـي المثـال    . ǁƐمøƮƻلƕ العنصر الذي ترغب في إضافته إلى مجلـد         

  .Northwind تم تحديد ملƻ قاعدة بياناتأدناه  الموضŊح
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في شـريط أدوات مربـع الحـوار         (ƣƈوƖƐفوق القائمة المنسدلة    انقر   •  
ƞتƺ( د، ثمŎاألمر حد ƕلƮƻمǁƐ ǍǁƋ ƕƺاƮƋ. 

  

  

  

  .ǁƐمƮƻلƕ إلى مجلد المحدŊدفيتم إضافة العنصر 
    

 Ɩبيانا ƔƣƳاƽ ƞتƺ
 ƣلƜم ǅم

"ƕلƮƻمǁƐ"  

 .ƺتƞ، اعرƯ في البداية مربع الحوار ǁƐمƮƻلƕلفتح ملƻ موجود في  •

  .ƺتƞ في الجانب األيسر من مربع الحوار ǁƐمƮƻلƕة انقر فوق أيقون •

  
  

 في إطار مربـع الحـوار،       ǁƐمƮƻلƕيتم عرƯ العناصر المضافة إلى       •
  . أدناهالموضŊحعلى النحو 

  

  

  

  

  

  

  

 ثـم   Northwind.mdbÛانقر فوق العنصر المطلوب، في هذه الحالة         •
  . لفتح الملƺƻتƞانقر فوق زر 
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 ƔƣƳاƽ ارƯƋ
Ƨيƨكƈ Ɩبيانا  

يظهر إطار قاعدة بيانات أكسيس داخل إطار تطبيق أكسيس عند فتح قاعدة 
  .ويقدم اإلطار طريقة سهلة للوصول إلى كل كائنات قاعدة البيانات. البيانات

  

  

  

  

  

  

  

تتيح األيقونات الموجودة في الجانب األيمن إمكانية الوصول إلى الجداول          
االستعالمات أو النماذج أو التقارير أو وحدات المـاكرو أو الوحـدات            أو  

 سوƻ نتعرƯ لبعƯ هذه الكائنات بشيء مـن التفصـيل فـي            . النمطية
يمكنك تحديد الكائن من خالل النقر فوقه لمرة واحـدة          . األجزاء الالحقة   
كذلك، يمكن تحديد الكائن من خالل اختياره من قائمـة          و. باستخدام الفأرة 

  . المنسدلةƳƭر
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  تعدیل سجل داخل قاعدة بيانات ) ٣-١-١-٥ (
  

üوƣƜ ƞتƻǁ  •  في إطار قاعدة بيانات أكسيس، انقر مرة واحدة فوق أيقونةüوƐƣƜ. 

في قائمة الجداول، قم بالنقر المزدوج فوق اسم الجدول الذي ترغـب             •
  . في فتحه

 .ƺتƞ زر أو انقر فوق اسم الجدول الذي ترغب في فتحه، ثم انقر فوق   

•  Ưفيتم عرƖبياناǁƐ ƕƽللجدول الذي قمت بتحديدهور .  

  

  

  

  

  
  

üوƣƜǁƐ ارƯƋ            يظهر الجدول المفتوح من إطار قاعدة البيانات على شكل  Ɩاøبيان ƕƽور .
ـ   القوائمويتغير شريطي    مال علـى الخيـارات المرتبطـة       ت واألدوات ليش

  .بالجداول

  

  

  

  

  

  

 ، إلى أسماء الحقـول    ،شرةتشير رؤوس األعمدة، تحت شريط العنوان مبا      
  .ويحتوي كل صƻ على سجل منفصل
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قد يحتوي الجدول على عدد أكبر من األعمدة عما يمكن عرضـه داخـل                
.  فقـط   األعمدة التي في أقصـى اليسـار       تظهرفي هذه الحالة،    و ،اإلطار

يشير السـهم   و ،ات السجل حدŎدعرƻ المربعات المظللة يسار السجالت بم     تُ
 حـدŎد  مكـان م   )*(النجمة  توجد عالمة   كما  .  حاليŅا المحدŊدل   إلى السج  فيها

  .السجل الخالي التالي
في أسفل اإلطار، أعلى سطر الحالة، يوجد شريط تمرير يحتـوي أزرارŅا              

ن من االنتقال من سجل Ǔخر ومربعات تعرƯ رقم السـجل الحـالي             كŰĊĊĊƃتم
 فتح ملƻ، يشـير     وعند. والعدد اإلجمالي للسجالت الموجودة في الجدول     

  .مربع رقم السجل الحالي بشكل طبيعي إلى السجل األول
  

 üƾƟ ǍǁƋ üاƾنتǘǁ
  باƨتƐƣƢم

ƔرƉƻǁƐ شرƊم  

ضع مؤشر الفأرة فوق الحقل المطلوب وانقـر فوقـه، فيتغيـر شـكل                •
  .المؤشر، حسب نوع الحقل

، سـيتم   ) السـجل  حدŎدم( إذا قمت بالنقر فوق أقصى يسار الحقل         :ملحوظة
  .لحقل بأكملهتحديد ا

  

üيƣƴتǁ  

üƾƟǁƐ ƖتوياƟم  

انقر فوق الحقل الذي ترغب في تحريره، فيتم وضـع نقطـة اإلدراج              •
  .داخل مربع الحقل

 .اكتب البيانات الجديدة داخل مربع الحقل •
  .Enterاضغط على مفتاح  •

  

üوƣƜ ưƻƟǁ  •  اخترưƻƟ من قائمة ƹمل. 
  . الموجودة على شريط األدواتحفظأو انقر فوق أيقونة  •

  
  

حفظ قاعدة بيانات على القرص الصلب أو قرص ) ٤-١-١- ٥(
  مرن

  

 ƔƣƳاƽ ưƻƟǁ
ƖبياناǁƐ  

  .ملƹ من قائمة ưƻƟاختر   •

  . على شريط األدواتưƻƟأو انقر فوق أيقونة 
  

 ƔƣƳاƽ ƹمل ưƻƟǁ
 ǍلƳ Ɩبيانا
ǅمر ƫرƽ  

ال توجد طريقة سهلة داخل برنامج أكسيس لحفظ قاعدة بيانات مفتوحة على 
مع ذلك، يمكنك استخدام ويندوز إكسبلورار في نسخ الملƻ إلى . نقرص مر

  .القرص المرن
  . برنامج ويندوز إكسبلورارشغŰل •
 ملƻ قاعدة البيانات على القرص الصلب الذي ترغب في نسخه إلى حدŎد •

  .القرص المرن
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  .Send To 3.5Floppy األمرحدŎد فوق الملƻ وللفأرةانقر بالزر األيمن  •
  

  إغالق قاعدة البيانات) ٥-١-١- ٥(
  

 ƔƣƳاƽ ƼǘƷǕ
ƖبياناǁƐ  

  .ملƹ من قائمة ƼǘƷƋاختر  •

 في إطار قاعدة البيانـات ثـم اختـر          ƽاƏمǁƐ ƕتƟكم أو انقر فوق مربع     
Close     .  

  .ǁƐتƟكم ƽاƏمƕأو قم بالنقر المزدوج فوق مربع 

  .Ctrl+F4أو اضغط 
  

  نظام التعليمات استخدام ) ٦-١-١- ٥(
  

تلمøيƞ  افتراضيŅا، يقوم أكسيس بعـرƯ        تلميǁƐ ƞيوم
 في كل مـرة يـتم فيهـا تشـغيل           ǁƐيوم

ــامج ــراءة . البرن ــى ق إذا حافظــت عل
يحات باستمرار، ما من شك في أنـك        مالتل

ستستفيد كثيرŅا منها في تطوير مهاراتـك       
  .في استخدام البرنامج

  

 ƣƳاƨو مǉ ما
ÝƧيƺوƈ  

 أن تطرح   كيمكن.  اليوم افتراضيŅا، سوƻ ترى كائنًا لطيفًا عند ظهور تلميح       
سؤاالً على هذا الكائن، ويقوم مساعد أوفيس بعرƯ المعلومات المطلوبـة           

إذا لم تكن متأكدŅا من كيفية استخدام هذا المنتج، ينبغي عليك           . على الشاشة 
يمكنك أن تختـار تنفيـذ التلمـيح أو         كما   ، المقدمة التعليماتقراءة فقرات   

  .تفسيره أو تجاهله

  



ƕيǁوƣǁƐ ƕƬƢرǁƐ ƒوƨاƟǁƐ Ɣƣياƾǁ )ƕƨامƢǁƐ ƔƣƟوǁƐ(  
ƒريƣتǁƐ üيǁƣ                                                                                 ƖبياناǁƐ ƣƳƐوƽ    

čĒ

  

Ƴ ƣƳرƭ مƨا
 Ɩƺوƨمايكرو

Ƨيƺوƈ  

•    Ưيتم عر   Ƨيƺوƈ ƣƳاƨامŅإذا . افتراضي
كان المساعد مختفيŅا وأردت تنشيطه، انقر      

  . Microsoft AccessتƴليماƖ فوق أيقونة 

  

  

  

  
 

 ƣƳاƨم ƅاƻƢǕ
 Ɩƺوƨمايكرو

Ƨيƺوƈ  

انقر بالزر األيمن للفأرة فوق مساعد أوفيس، ومن القائمة المعروضـة            •
  .ƻƢƋاƅانقر فوق أمر 

  

  
  

ƕمƨ" ÝƐƤǉ ا على شكل عالمـة             •  "ماŅتجد رمز ƻداخل العديد من مربعات الحوار سو
على سبيل المثال،   . استفهام في الجانب األيمن العلوي من مربع الحوار       

 لعرƯ مربـع    ƢيارƖƐ األمر   حدŎد المنسدلة، ثم    ƣƈوƖƐانقر فوق قائمة    
 ، وسوƻ تجد إمكانية المساعدة فـي الجـزء األيمـن          ƢيارƖƐالحوار  

 بعƯ مربعات الحوار على هذه      ال تشتمل قد  ( العلوي من مربع الحوار   
، انقـر فـوق      الخاصة بنظام التعليمات   Þما ƐƤǉ  سمة الستخدام   .)السمة

عالمة االستفهام ثم انقر فوق العنصر في مربع الحوار الذي ترغـب            
 .عليهعرƻ التفي 

 øƳرƴǁƐ ƭمøوƣ   ، قمنا بفتح مربـع حـوار         أدناه الموضŊحفي المثال    •
  .Ƴرƽ ƭياǏƨ لمربع االختيار ما ÝƐƤǉ سمةوعرضنا 
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  ضبط اإلعدادات األساسية) ٢-١- ٥( 
  

  تغيير أنماط العرض) ١-٢-١- ٥(
Ưنم ƭرƳ 

üوƣƜǁƐ ميمƬت  
عندما تقوم بفتح جدول، سوƻ يتم عرƯ هذا الجدول باسـتخدام طريقـة             

وعند إنشاء جدول جديد سوƻ تـرى هـذا         . عرƯ ورقة البيانات  ) نمط(
لتعديل جدول ينبغي عليك في البداية      . دول في طريقة عرƯ التصميم    الج

  .االنتقال إلى طريقة عرƯ التصميم

  

  

  

  

  

  

  
  

 ǍǁƋ üاƾنتǘǁ
 ƭرƳ ƕƾريƯ

  ǁƐتƬميم

 .Ƴرƭ من قائمة ƳرǁƐ ƭتƬميماختر  •

   . على شريط األدواتƳرǁƐ ƭتƬميمأو انقر فوق أيقونة 

  

 ǍǁƋ üاƾنتǘǁ
 ƭرƳ ƕƾريƯ
ƖبياناǁƐ ƕƽور  

 .Ƴرƭ من قائمة Ƴرƭ ورǁƐ ƕƽبياناƖتر اخ •

  . على شريط األدواتƳرƭ ورǁƐ ƕƽبياناƖأو انقر فوق أيقونة 
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   األدواتالخاصة بأشرطةعرض أنماط التعدیل ) ٢-٢-١-٥(
  

 ƕƯشرƈ ƫيƬƢت
ƖƐوƣǓƐ  

تسمح لك أشرطة األدوات في برنامج أكسيس بتحديد األوامر والسمات في           
ن أن هنـاك أشـرطة أدوات افتراضـية،         وعلى الرغم م  . سرعة وسهولة 

يمكنك تخصيص هذه األشرطة لعرƯ األيقونات الخاصة باألوامر التـي          
 يمكنك عرƯ مجموعة مـن أشـرطة األدوات         ، كذلك ،يتكرر استخدامها 

على الشاشة في وقتĆ واحد، وسحب األيقونات وإسـقاطها بـين أشـرطة             
  .األدوات

  

 ƅاƻƢƋ وƈ ƭرƴǁ
ƖƐوƣǓƐ Ưشري  

ƈشøرƕƯ   أمر   حدŎد أدوات،   لعرƯ شريط  •
ƖƐوƣǓƐ    من قائمة ƭرƳ     Ưفيـتم عـر 

: قائمة بأشرطة األدوات المتاحة، ومنهـا     
 .ويب وما إلى ذلكوتنسيق وقياسي 

 الذي ترغـب فـي      شريƣǓƐ ƯوƖƐ اختر   •
  .عرضه من خالل النقر فوقه في القائمة

  

 ƕƯƨمبǁƐ ƕƾريƯǁƐ
 ƅاƻƢƋ وƈ ƭرƴǁ
ƖƐوƣǓƐ ƕƯشرƈ  

• ƞمن الطرق السري  : تلمي Ưإخفاء أشـرطة األدوات النقـر       / عة لعر
 فوق شريط أدوات معروƯ، فيـؤدي ذلـك إلـى           للفأرةبالزر األيمن   
 المنسدلة، حيث يمكنك تحديـد أو إلغـاء    ƈشرƣǓƐ ƕƯوƖƐ عرƯ قائمة   

  .تحديد أشرطة األدوات
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 Ưشري ƅنشاǕ
ƣيƣƜ ƖƐوƣƈ  

 ، فيـتم  تƬƢيƫ ثم انقر فوق     ƈشرƣǓƐ ƕƯوƖƐ ، اختر   Ƴرƭمن قائمة    •
  .تƬƢيƫعرƯ مربع الحوار 

  

  

  

  

  

  

  
 

 لعـرƣƜ   Ưيƣø  خيار   حدŎد، ثم   ƈشرƣǓƐ ƕƯوƖƐ  عالمة التبويب    حدŎد •  
 .شريƣƈ ƯوƣƜ ƖƐيƣمربع الحوار 

فيتم عرEnter .  Ư لشريط األدوات الجديد واضغط على       ا اسمŅ ادخل •
 .ƈشرƣǓƐ ƕƯوƖƐشريط األدوات الجديد في القائمة في قسم 
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 ƹƤƟ وƈ ƕƺاƮǕ
 ƕونƾيƈǅم Ưشري 

ƖƐوƣǓƐ  

 ثـم   ƈشرƣǓƐ ƕƯوƖƐ إلضافة أيقونة إلى شريط أدوات معروƯ، اختر         •
، على  تƬƢيƫ لعرƯ مربع الحوار     Ƴرƭ من قائمة    تƬƢيƫاختر  
 وابحث عن الزر الذي     ƈوƐمر عالمة التبويب    حدŎد.  أدناه الموضŊحالنحو  

إلـى  انقر على الزر الذي قمت باختياره واسـحبه         . ترغب في إضافته  
 .شريط األدوات الذي ترغب في إضافته إليه

  

  

  

  

  

  

  
  

، وأثناء ذلك اضـغط علـى زر        Altلحذƻ أيقونة، اضغط على مفتاح       •
الفأرة األيسر فوق األيقونة التي ترغب في حذفها، واسـحبها خـارج            

  . وزر الفأرةAlt مفتاح افلتشريط األدوات ثم 
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  إنشاء قاعدة بيانات) ٢-٥(

  المنهاج الدراسي المعتمد 
  ٣٫٠للرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ـ اإلصدار 
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  العمليات األساسية) ١-٢- ٥(
  

  تصميم وتخطيط قاعدة بيانات) ١-١-٢-٥(
 ƔƣƳاƽ ميمƬت

Ɩبيانا  
من األهمية بمكان، قضاء بعƯ الوقت في تصميم قاعدة بيانات خاصـة            

  . فالمعرفة النظرية ال تكفي وحدها أبدŅا بل البد من التجريب العملي،بك
  

ƕمهم ƕلƏƨƈ  ا تشرع في إنشاء قاعدة بيانات، ينبغي اإلجابة على مجموعة من عندم
  .األسئلة التي ستحدŎد إجاباتها شكل قاعدة البيانات

  
 ǅم ƹƣهǁƐ وǉ ما
ÝƖبياناǁƐ ƔƣƳاƽ  

ومن المهم  . ينبغي عليك في البداية تحديد الهدƻ من إنشاء قاعدة البيانات         
  .جدŅا تحديد احتياجاتك قبل بدء العمل

يرون عندما يحاولون تحديد البيانات الخاصة بقاعدة البيانـات         ويخطƐ الكث 
  .قبل تحديد الهدƻ منها

  
 ƖبياناǁƐ Ǐǉ ما

 ǏƸينب ǏتǁƐ
ÝهاǁاƢƣƋ  

يلي تحديد الهدƻ من إنشاء قاعدة البيانات، تحديد البيانات التـي ينبغـي             
  .إدخالها وتصميمها في حقولĆ وجداول

  
 ƚتاƟƈ ǎƤǁƐ ما

 ǍǁƋÝǈيام بƾǁƐ  
ا السؤال للتفكير في عمليات المعالجة التي تحتاج إلى تنفيذها يقودك هذ

التي تريدها، وتتضمن المعالجة القيام ) النتائج(للحصول على المعلومات 
  .بعمليات مثل البحث والفرز والحساب وما إلي ذلك
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ƖاƜتياƟǗƐ ƣيƣƟت 

  

تحديد احتياجاتك ينبغي عليك فـي البدايـة عمـل رسـم            من  لكي تتمكن   
إذا كان تصميم قاعدة البيانات مـن       و. ضيحي مع وضح التوثيق الالزم    تو

والتوثيـق علـيهم     أجل مستخدمين ƈخرين، فينبغي عليك عرƯ الرسـم       
  .والتأكد من فهمك لحاجاتهم

  :مثال

ويتم شراء هـذه اللعـب مـن        .  ببيع لعب األطفال   ƨǁƐنƣباƣيختص متجر   
شخاص، ويتم عرƯ   كما يعمل في المتجر أربعة أ     . مجموعة من المنتجين  

 مـثالً، قسـم لعـرƯ الـدمى وƈخـر          (البضائع وفقًـا لنـوع المنـتج        
إضافة إلي ذلك، قـد تـرتبط طلبـات         ). أللعاب الفيديو جيم وما إلى ذلك     

  .الشراء بشراء منتج واحد أو عدة منتجات

الرسم التوضيحي التالي يوضح الجداول المطلوبة لمتجر السـندباد للعـب           
  :األطفال

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  منتجات  فئات

طلبات   نمنتجو

 موظفون
  السندباد للعب األطفال
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 ƕيƨاƨǓƐ ƣƳƐوƾǁƐ
  ǁلتƬميم

  

  

منƲ تكرƐر 
üƜƨǁƐ ƖتوياƟم  

ويكون المفتاح األساسي عبـارة     . ينبغي تخصيص مفتاح أساسي لكل جدول     
ومـن  . عن حقل أو مجموعة حقول بياناتها غير قابلة للتكرار بين السجالت          

د حدŎ. المهم تحديد مفتاح أساسي للجدول للتأكد من عدم وجود سجالت مكررة          
 فسـوƻ يقـوم     ،سيالمفتاح األساسي بنفسك، فƎذا تركت األمر لبرنامج إكس       

وسوƻ يتزايد العدŇاد مع كـل سـجل        . بƎضافة حقل عدŇاد في بداية كل سجل      
 ƻوعلى الرغم من أن ذلك يضمن تميز السجل وعدم         .  إلى الجدول  جديد يضا

ين تكراره، فƎنه يعني كذلك أن هناك احتمالية لتطابق البيانـات فـي سـجل              
  ).باستثناء المفتاح نفسه(

  

منƲ تكرƐر 
üوƾƟǁƐ  

إذا قمت بتكرار نفس النوع من المعلومات في الجدول، ينبغي عليك وضع            
  .هذه المعلومات المكررة في جدول ƈخر

  

 üوƾƟǁƐ üƴƜ
ƕƯمرتب  

إذا لم يكن . ينبغي أن يرتبط كل حقل موجود في السجل بموضوع السجل
  . ƈخركررŅا أو قد يخص جدوالًاألمر كذلك، فقد يكون الحقل م

  

 üǘƾتƨƐ ǅم ƣكƉت
üƾƟ üك  

ينبغي أن تتمكن من تغيير أي حقل في السجل دون التأثير على الحقول 
  .األخرى

  

 ǅƈ ǅم ƣكƉت
 Ǘ üوƾƟǁƐ

 ǍلƳ ǎتوƟت
 ƕوبƨƟم Ɩبيانا

ƕƾو مشتƈ  

على سبيل المثال، سوƻ تحتاج فقط إلى االحتفـاظ بالراتـب اإلجمـالي             
ات في سجل راتب الموظƻ وال داعي لتخزين صـافي          ومجموع اإلقتطاع 

  .الراتب حيث يمكن حسابه عند طباعة كشƻ الراتب

  

  

 ƕƏƦƜت ǅم ƣكƉت
 ƒƨƟ ƖبياناǁƐ
 ƅƦƜ رƸƬƈ
ǏƾƯمن  

قد يكون من المفيد االحتفاظ باألكواد البريدية للعمالء في حقل منفصل عن            
اكن التي يقيم بها   بقية العنوان، حتى يمكن تحليل المبيعات اعتمادŅا على األم        

  .العمالء
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  إنشاء جدول مع حقول وسمات) ٢-١-٢- ٥(
  

 ƔƣƳاƽ ƅنشاƋ
Ɩبيانا  

كما سبق وأن رأينا، فƎن أصعب مرحلة من مراحل إنشاء قاعـدة بيانـات       
  . هي مرحلة التصميم

ـ             Ņالتطبيقات القياسية، يمكنـك أن تسـتخدم معالج Ưافي بع (Wizard) 
 الخاصة بك، كما يمكنك إدخال البيانـات        في إنشاء كل الجداول   لمساعدتك  

 يعـرƯ معـالج الجـداول       ،إضافة إلي ذلـك   .  في هذه الجداول   مباشرةً
  . مساعدتك في إنشاء نموذج لǘدخال

افترضت مايكروسوفت أن كل دولـة مـن دول العـالم تسـتخدم نفـس               
التقسيمات الجغرافية وتنسيق الهاتƻ وهيكل الكـود البريـدي كمـا فـي             

  .حدةالواليات المت

 تستخدم المعالجـات،    مو سواء كنت تقوم بƎنشاء جداول جديدة من البداية أ         
كمـا  . سوƻ تحتاج إلى التعرƻ على أنواع البيانات وخصائص الجـداول   

ويمكن اعتبار هذا   . ستحتاج إلى التعرƻ على المفاتيح األساسية والفهارس      
  .أصعب جزء في عملية إنشاء ومعالجة الجداول

 .ملƹمة  من قائƣƜيƣاختر  •

  .Ctrl+Nأو اضغط على 

  .ƽياǏƨ على شريط األدوات ƣƜيƣأو انقر فوق أيقونة 
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 üوƣƜ ƅنشاǕ
باƨتƐƣƢم مƴاǁج 

üوƐƣƜǁƐ  

  المنسـدلة داخـل إطـار أكسـيس، ثـم           ملƹø إذا نقرت فوق قائمة      •
 :، فسوƻ ترى مربع الحوار التاليƣƜيƣنقرت فوق أمر 

  

  

  

  

  

  

  
  

، ثم اكتب اسـمŅا للملـƻ       موƼƺƐقر فوق زر     وان ƽاƔƣƳ بياناƖ حدŎد أيقونة    •  
 سوƻ ترى مـا     Ƌنشاƅبمجرد أن تنقر فوق زر      و. عندما يŃطلب منك ذلك   

 : يلي
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Ƌنشøاƅ  ، ثم قم بالنقر المزدوج فوق أمر        ƐƣƜوüتأكد من تحديد أيقونة      •

، مƴاǁج ƐƣøƜǁƐوü  فيتم عرƯ مربع الحوار     . ƣƜوü باƨتƐƣƢم ǁƐمƴاǁج  
 :اليكما في الشكل الت

  

  

  

  

  

  

  

  
 üوƾƟ ƕƺاƮƋ

باƨتƐƣƢم مƴاǁج 
üوƐƣƜǁƐ  

انقر فوق أحد أزرار الخيارات في يمين مربع الحوار الختيـار إمـا              •
üمƳ أو ǏƬƢش.  

  
 ƚƤنمو ƣيƣƟتǁ

üوƣƜ  
 .نماƐƣƜǁƐ ƚƤوüحدŎد نموذج الجدول المناسب من قائمة  •
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üوƾƟ ƕƺاƮǕ  •         د الحقل الذي ترغب في إضافته من خالل النقŎر فوق اسم الحقل في     حد
  .نماƾƟǁƐ ƚƤوüقائمة 

øƾƟǁƐوü  إلضافة الحقل إلى قائمة            انقر فوق السهم المتجه لليسار     •
  ƣيƣƜǁƐ üوƣƜǁƐ Ǐƺ .       وقد تم في الشكل التالي، تحديـد قواعـد بيانـات

üمƳÛ            ومن القائمة المعروضة، تم تحديـد نمـوذج الجـدول   ƕøمƏاƽ
ƖǘƨƐمرǁƐ وإضافة حقل ،ƹريƴت_ƕمƏاƽ_ǁƐƖǘƨƐمر.  

  

  

  

  

  

  

  

 داخـل   المحدŊدعندما تقوم بƎضافة حقل، سوƻ يتم تلقائيا نقل العنصر           •
إلضـافة  . ƾƟǁƐوƣƜǁƐ Ǐƺ üوƣƜǁƐ üيƣø     إلى قائمة    نماƾƟǁƐ ƚƤوü قائمة  

 وانقر  نماƾƟǁƐ ƚƤوü المزيد من الحقول، حدŎد الحقل المطلوب من جزء         
  .فوق السهم المتجه لليسار
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 üƾƟ مƨƐ ييرƸتǁ
ƐƣƢتƨج باǁاƴم م

üوƐƣƜǁƐ  

ƾƟǁƐوƣƜǁƐ Ǐƺ üوü   حدŎد الحقل الذي ترغب في تغيير اسمه داخل جزء           •
ƣيƣƜǁƐ في مربع الحوار üوƐƣƜǁƐ جǁاƴم. 

øƳƋاƔƣ  ، فيتم عرƯ مربع الحـوار       ƳƋاƔƣ تƨميüƾƟ ƕ  انقر فوق زر     •
üƾƟǁƐ ƕميƨت. 

  

  

  

 .موƼƺƐ اسماً جديداً للحقل ثم انقر فوق زر ادخل •

 ǁƐتøاǏǁ ل الحقول المطلوبة، انقر فـوق زر        بعد أن تنتهي من إضافة ك      •
 .لعرƯ الصفحة التالية لمعالج الجداول

  

  

  

  

  

  

  

 . للجدولاً اسمادخل ما ǉو ƨǗƐم ǎƤǁƐ تريǁ ǇƣلƣƜوÝüفي مربع نص  •

يمكنـك    كمـا  ،يمكنك أن تترك للمعالج مهمة وضع المفتاح األساسي        •
  .إعداد المفتاح األساسي بنفسك

  



 ƒوƨاƟǁƐ Ɣƣياƾǁ ƕيǁوƣǁƐ ƕƬƢرǁƐ)ƕƨامƢǁƐ ƔƣƟوǁƐ(  
ƒريƣتǁƐ üيǁƣ                                                                                 ƖبياناǁƐ ƣƳƐوƽ  

  

٣٠

  

  .النتقال إلى الصفحة التالية من المعالج لǁƐتاǏǁانقر فوق زر  •  

  

  

  

  

  

  
  

 .يمكنك هنا تحديد اإلجراء التالي بعد إنشاء الجدول •  

 . وإنشاء الجدولƐƣƜǁƐوü مƴاǁج إلغالق Ƌنهاƅانقر فوق زر  •

•        Ưالجدول باستخدام نمط العر Ưيتم عر ƖبياناǁƐ ƕƽللسماح لـك    ور 
  .بƎدخال البيانات إلي الجدول 
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اƣƜ ƅوǕ üنش
 ǅوƣ مƐƣƢتƨƐ

üوƐƣƜǁƐ جǁاƴم  

 .ƣƜوüفي إطار قاعدة البيانات، انقر فوق أيقونة  •

  .ƣƜيƣانقر فوق زر  •

 ثـم انقـر     ǁƐتƬميم ƳرƯ ƭريƕƾ حدŎد   ،ƣƜوƣƜ üيƣ في مربع الحوار     •
  .موƼƺƐفوق زر 

  

  

  

  

  

  . أدناهالموضŊح على النحو ǁƐتƬميميتم عرƯ الجدول في تنسيق  •  

  

  

  

  

  

  
  

ƮǕاƨƐ ƕƺم 
üƾƟلǁ  

رøƨƐ Ƨƈم üøƾƟǁƐ      اسم الحقل المطلوب في الخلية الخالية أسفل         ادخل •
 .مباشرة

  

  

  

اضـغط  . øƨǗƐم ǓƐوü  يمكنك على سبيل المثال إضافة اسم حقل مثل          •  
  .لالنتقال إلى الخلية التالية Tabعلى مفتاح 



 ƒوƨاƟǁƐ Ɣƣياƾǁ ƕيǁوƣǁƐ ƕƬƢرǁƐ)ƕƨامƢǁƐ ƔƣƟوǁƐ(  
ƒريƣتǁƐ üيǁƣ                                                                                 ƖبياناǁƐ ƣƳƐوƽ  

  

٣Ď

  

 Ʊنو ƣيƣƟتǁ
ƖبياناǁƐ  

حكم فـي نـوع     وهي تسمح لك بالت   . تعرƻ الخلية التالية بنوع البيانات     •
 انقر فوق السهم المتجه ألسـفل      . البيانات التي سيتم إدخالها في الحقل     

 .لعرƯ قائمة بالخيارات المتاحة 

  

  

  

  
، فسوƻ يمكنك إضـافة البيانـات       رƽمإذا قمت على سبيل المثال بتحديد       

 .، فسوƻ يمكنك إدخال نص فحسب وهكذانƫدت حدŊإذا و ،الرقمية فقط

  .لالنتقال إلى الخلية التالية Tabاضغط على مفتاح  •
  

 ƹƬو ƕƺاƮƋ
üƾƟلǁ  

هذه الخاصية اختيارية وهي تسمح لك بوصƻ مهمة الحقل للشـخص            •
فعنـدما ينقـر ذلـك      . الذي سوƻ يستخدم جدول قاعدة البيانات الحقاً      

          ƻالوص Ưيتم عر ،ƻالشخص داخل الحقل الذي يحتوي على الوص
  .في شريط الحالة

  

 üوƾƟ ƕƺاƮƋ
Ɯ ǍǁƋ ƔƣيƣƜ üوƣ

ƖبياناǁƐ ƔƣƳاƽ  

وسوƻ تتمكن من إضافة مجموعة جديدة من        Tabاضغط على مفتاح     •
  .أسماء الحقول والخصائص والوصƻ على النحو المطلوب
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 üوƣƜǁƐ ưƻƟ
ƣيƣƜǁƐ  

انقر فوق أيقونة اإلغالق في الجانب األيمن العلوي من إطار تصـميم             •
ك في حفـظ    الجدول وعندما ترى مربع الحوار الذي يسألك عن رغبت        

 .نƴمالتعديالت، انقر فوق زر 

  
  
  
 . سوƻ يŃطلب منك إدخال اسم الجدولنƴمإذا قمت بالنقر فوق زر  •

  

  
 .موƼƺƐ االسم المطلوب، ثم انقر فوق زر ادخل •

 .مفتاح أساسي  النظام إضافةعرƯسوƻ ي •

  
  
  
  
 إلنشاء المفتاح األساسي، فيقـوم برنـامج أكسـيس          نƴمانقر فوق زر     •

ن هذا األمر قد يكون مفيـدŅا إال        أومع  .  إلى الجدول  بƎضافة حقل جديد  
أنه من األفضل أن تحدŎد بنفسك الحقل أو مجموعة الحقول التي تجعل            
السجل فريدŅا، كذلك عليك أن تحدŎد بنفسك المفتاح األساسي قبل حفـظ            

 .تصميم الجدول

بعد حفظ التصميم، يظهر الجدول على شكل عنصر في عالمة التبويـب             •
üوƐƣƜ    حفي المثال   (لقاعدة البياناتŊاالسـم االفتراضـي      أدنـاه  الموض 

 ).ƣƜČوüللجدول هو 
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 التحرك داخل الجدول) ٣-١-٢- ٥(
  

 üƢƐƣ ƿرƟتǁƐ
ƣƜǁƐوǁ üتƟرير 

ƖǘƜƨǁƐ  

سواء كنت تقوم بتحرير السجالت من خالل ورقة البيانـات أو نمـوذج،             
   Űل، ينبغي عليك اختيار    بطبيعة الحا . نك من القيام بذلك   هناك عدة طرق تمك

 .ها قدر اإلمكانمنالطرق األسهل 

على سبيل  .تتطلب الكثير من عمليات التحرير تحديد العنصر أو العناصر        
المثال، الستبدال حقل، ينبغي عليك في البداية تحديده ثـم كتابـة القيمـة              

  .الجديدة

 يطلق على المنطقة المظللة يسار كل سجل في ورقة البيانات اسم محـدŎد            
Ŏح الرموز التالية حالة السجلالسجل، وتوض:  

  السجل الحالي    

  المحدŊدالسجل     

   السجل في إطار التحرير    

  )خالي(ƈخر سجل     
  

 ǍǁƋ üاƾنتǘǁ
üƾƟǁƐ باƨتƐƣƢم 

ƔرƉƻǁƐ  

 فيتغير شكل مؤشر    ،انقل مؤشر الفأرة إلى الحقل المطلوب وانقر فوقه        •
 .الفأرة، حسب نوع الحقل

ƕưوƟقمت بالنقر في الجانب األيسر من الحقل، يتم تحديد الحقـل            إذا: مل 
  .بأكمله

  



 ƒوƨاƟǁƐ Ɣƣياƾǁ ƕيǁوƣǁƐ ƕƬƢرǁƐ)ƕƨامƢǁƐ ƔƣƟوǁƐ(  
ƒريƣتǁƐ üيǁƣ                                                                                 ƖبياناǁƐ ƣƳƐوƽ  

  

٣đ

  

• Ņخر، استخدم أيǓ خر ومن سجلǓ من الطرق التاليةالالنتقال من حقل :   üƢƐƣ ƿرƟلتǁ
ƣƜǁƐوü باƨتƐƣƢم 
ƞاتيƻمǁƐ ƕƟوǁ  

ƕƻيưوǁƐ ƝتاƻمǁƐ 
Tab  .تنتقل إلى الحقل التالي

Shift+Tab  .تنتقل إلى الحقل السابق

Home  .تنتقل إلى أول حقل في السجل الحالي

 End  .تنتقل إلى ƈخر حقل في السجل الحالي
  .تنتقل إلى السجل التالي
  .تنتقل إلى السجل السابق

Ctrl+Home  .تنتقل إلى أول حقل في أول سجل

Ctrl+End  .تنتقل إلى ƈخر حقل في ƈخر سجل

Page Up  .تنتقل صفحة واحدة ألعلى

Page Down  .فحة واحدة ألسفلتنتقل ص
 

  : استخدم األزرار التالية،لالنتقال من سجل Ǔخر •
  

 üƜƨ ǅم üاƾنتǘǁ
ƢǑر باƨتƐƣƢم 
شريǁƐ Ưتمرير 

ƔرƉƻǁƐو  

 ǍǁƋ üƾتنت Ƽوƺ رƾنƐ   

      السجل التالي

      السجل السابق

      ƈخر سجل 

      أول سجل
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 ǍǁƋ üاƾنتǘǁ
 üƜƨŉƣƟƣ م
ƽ ƕاƏمباƨتƐƣƢم 
  تƟرير

 أو  Ǔوü مـن األوامـر ا     يŅـا  وحدŎد أ  تƟرير من قائمة    ǗƐنتƾاǍǁƋ ü اختر   •
 .ƣƜ üƜƨيƣ أو ƨǁƐابƼ أو ǁƐتاǏǁ أو ƢǓƐير

  

  

  
  

 ǍǁƋ üاƾنتǘǁ
 ƣōƣƟم üƜƨ

 ƕƟوǁ مƐƣƢتƨبا
ƞاتيƻمǁƐ  

رقم السجل علـى شـريط      ) تظليل(لتمييز   F5اضغط في البداية على      •
 .التمرير

 . الذي ترغب في االنتقال إليهلسجلااكتب رقم  •

  

  .Enterاضغط على  •  
  

 إدخال بيانات إلى الجدول) ٤-١-٢- ٥(
 ǍǁƋ üƜƨ ƕƺاƮǕ

üوƣƜǁƐ  
 .افتح الجدول الذي ترغب في إضافة السجل إليه •

•        Ưتأكد من أنك في نمط العر ƖبياناǁƐ ƕƽمن خالل النقـر فـوق       ور ،
 .Ƴرƭ ورǁƐ ƕƽبياناƖ المنسدلة وتحديد Ƴرƭقائمة 

  . على شريط األدواتƣƜ üƜƨيƣقر فوق أيقونة ان •

  

 .فيضع برنامج أكسيس المؤشر في أول حقل في السجل الجديد •

 Tab البيانات في الخلية، وعند االنتهاء، اضـغط علـى مفتـاح             ادخل •
عندما تنتهـي مـن     . لالنتقال إلى الحقل التالي وابدأ في إدخال البيانات       

ـ وسوTab   ƻعلى مفتاح   إدخال البيانات في جميع الحقول، اضغط        م تي
  .جديد سجل إنشاء
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 تحدید المفاتيح) ٢-٢- ٥ (
  

 تحدید المفتاح األساسي) ١-٢-٢- ٥(
  

 Ɲتاƻم ƣƐƣƳƋ
Ǐƨاƨƈ  

  :تقوم المفاتيح األساسية بتحديد كل سجل في الجدول وتقدم المميزات التالية

ويؤدي ذلـك إلـى     . يتم تلقائيا إنشاء فهرس من أجل المفتاح األساسي        •
 . ة سرعة عمليات فرز واسترجاع البياناتزياد

 .يŃستخدم المفتاح األساسي في إنشاء العالقات •

يتم عرƯ السجالت الموجودة في نموذج أو ورقـة بيانـات حسـب              •
 .ترتيب المفتاح األساسي

  . لذلك فكل السجالت تكون فريدة،ال يسمح بالسجالت المتكررة •

  .قد يتكون المفتاح األساسي من حقل أو أكثر
  

 ƣƟƐو üƾƟ ƣƐƣƳǕ
Ǐƨاƨƈ Ɲتاƻكم  

•     Ưفي طريقة عر üوƣƜǁƐ ميمƬد الحقل الذي ترغب في تعيينـه        تŎحد ،
ويمكنك القيام بذلك من خالل النقر في أي مكان فـي           . كمفتاح أساسي 

 .الحقل أو النقر فوق محدŎد الحقل في الجانب األيسر من اسم الحقل

  .تƟرير من قائمة مƻتاƨƈ ƝاǏƨاختر  •

 .ƽياǏƨ على شريط األدوات مƻتاƨƈ ƝاǏƨق أيقونة أو انقر فو

  

• Ŏح الشكل التالي جدول     يوضOrders )   التصميم Ưمـع  ) في طريقة عر
 .OrderIDرمز المفتاح األساسي بجوار حقل 
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٣Ĕ

  

 ǅر مƙكƈ ƣƐƣƳǕ
 Ɲتاƻكم üƾƟ
Ǐƨاƨƈ  

في طريقة عرƯ تصميم الجدول، انقر فوق محدŎد الحقل يسار اسـم             •
وأثناء ذلك انقـر فـوق محـدŎدات         Ctrlلى مفتاح   اضغط ع . أول حقل 

  . الحقول يسار كل الحقول األخرى المكوŎنة للمفتاح األساسي

 .تƟرير من قائمة ƨƈاǏƨ مƻتاƝاختر  •

  .ƽياǏƨ على شريط األدوات ƨƈاǏƨ مƻتاƝأو انقر فوق أيقونة 

  
 

 إعداد فهرس) ٢-٢-٢- ٥(
  

ÝƧهرƻǁƐ وǉ ج أكسيس الفهارس لتسريع عمليات البحـث فـي جـدول           يستخدم برنام   ما
كما يتم استخدام الفهارس لضـمان عـدم تكـرار          . باستخدام حقل معين  

  .محتويات الحقل
  

Ƨهرƺ ƅنشاǕ  • افتح الجدول الذي يحتوي على حقل ترغب في إنشاء فهرس فيه. 

انتقل إلى طريقة عرƯ تصميم الجدول من خالل النقر فـوق قائمـة              •
ƭرƳميمة، وتحديد أمر  المنسدلƬتǁƐ ƭرƳ.  

حدŎد الحقل الذي ترغب في عمل فهرس له، من خالل النقر فوق اسـم               •
 .ƨƐم üƾƟǁƐالحقل في عمود 

  .ƬƢاüƾƟǁƐ ƫƏ في قسم Ƴامتأكد من تحديد عالمة التبويب  •

 فيظهر سهم متجـه     ÛمƻهرƧانقر فوق مربع النص يسار خاصية حقل         •
 .ألسفل يساره

  .ئمة بخيارات الفهرسانقر فوق السهم لعرƯ قا •
  
  
 وسوƻ يقوم أكسيس بƎنشاء فهرس مع السماح        )تكرƐر موƼƺƐ (نƴم  حدŎد   •

 وسوƻ يقوم أكسيس بƎنشـاء      )بƣوǅ تكرƐر ( نƴمحدŎد  . بتكرار البيانات 
فهرس لكنه لن يسمح بوجود أكثر من سجلين يحتفظان بنفس البيانـات            

  ).لن تتكرر محتويات الحقل(في الحقل 
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٣ĕ

 يم الجدولتصم) ٣-٢-٥ (
  

 تعدیل سمات تخطيط الجدول) ١-٣-٢-٥(
  

 ƣموƳ ƣيƣƟتǁ
ƔرƉƻǁƐ مƐƣƢتƨبا  

وسوƻ يتغير المؤشر إلى سـهم      . انقل مؤشر الفأرة إلى محدŎد العمود      •
 .متجه ألسفل

  .انقر فوق زر الفأرة •
  

 ƔƣمƳƈ ƣيƣƟتǁ
 ƔاورƜمت

ƔرƉƻǁƐ مƐƣƢتƨبا  

ى محدŎدات األعمدة   انقر فوق محدŎد العمود األول واسحب مؤشر الفأرة إل         •
 .األخرى

، وأثنـاء   SHIFTأو انقر فوق محدŎد العمود األول ثم اضغط على مفتاح           
ذلك انقر فوق محدŎد ƈخر عمود في مجموعة األعمدة التي ترغب فـي             

  .تحديدها
 

 üƾنǁƈƣمƳƔ  •  ،د األعمدة التي ترغب في نقلهاŎزر الفأرةافلتحد . 

. ظللة واسحبها إلى مكانها الجديـد     انقر فوق محدŎد أي من األعمدة الم       •
إلى المكان  يشير  ر شريط متصل بين األعمدة      ظهأثناء سحب األعمدة، ي   

  .الحالي الذي تم نقل األعمدة إليه
 

 ƭرƳ ييرƸتǁ
ƣموƳ  

فيتغير شكل  ). الحقل(انقل مؤشر الفأرة إلى الحد األيمن لمحدŎد العمود          •
 .زدوج االتجاهالمؤشر إلى شريط رأسي متصل يتوسطه سهم أفقي م

  .اسحب حد العمود إلى الحجم المطلوب •
  

 ƭرƳ ييرƸتǁ
 ǅم ƕƳموƜم

 ƔƣمƳǓƐ
ƔاورƜمتǁƐ  

 .حدŎد األعمدة •

حتى تحصل على الحجـم     ) الحقل( اسحب الحد األيمن لمحدŎد العمود       •
  .المطلوب

 مـن القائمـة     ƳرƴǁƐ ƭموƣ  زر الفأرة األيمن، حدŎد      باستخدامأو انقر   
  . الجديد للعمود العرƯادخلالمنسدلة و
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 ƭرƳ ييرƸتǁ
 ǍǁƋ ƣموƴǁƐ

üƮƺǓƐ ƅƐتوƟǗƐ  

 .انقل مؤشر الفأرة إلى يمين محدŎد الحقل •

  .قم بالنقر المزدوج باستخدام زر الفأرة •

 

Ƴرƭ ر ǁتƸيي
 ǅم ƕƳموƜم

 ƔƣمƳǓƐ
ƔاورƜمتǁƐ ǍǁƋ 

üƮƺǓƐ ƅƐتوƟǗƐ  

 .حدŎد األعمدة •

  .ةالمحدŊدانقر باستخدام زر الفأرة األيمن في أحد األعمدة  •

  . من القائمة المنسدلةƳرƴǁƐ ƭموƣاختر  •

  .ƟǗƐتوüƮƺǓƐ ƅƐانقر فوق زر  •
  

 ƱاƻرتƐ ييرƸتǁ
ƹƬ  

 .انقل مؤشر الفأرة إلى الخط الذي يفصل بين محدŎدي سجل •

  .اسحب الصƻ إلى االرتفاع الجديد •
 مـن القائمـة     ƐرتƻاƹƬǁƐ Ʊ أو انقر باستخدام زر الفأرة األيمن، ثم حدŎد         

 فتتغير كـل الصـفوƻ طبقـا        ، االرتفاع الجديد للصƻ   ادخلوالمنسدلة  
  .لالرتفاع الجديد

  

ƣموƳ ƅاƻƢǕ  األعمدة التي تحتاجها فقط Ưيمكن إخفاء األعمدة، وهو ما يفيد في عر.  

 .حدŎد العمود الذي ترغب في إخفائه •

فيختفـي  . øƻƢƋاƳǓƐ ƅمƔƣø    المنسدلة، وحدŎد أمر     تنƨيƼانقر فوق قائمة     •
  .عرƯ، إال أن البيانات الموجودة فيه لن تتأثر بذلكالعمود من ال
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 ƣموƳ هارưǕ
ǏƻƢم  

 ، فيـتم   ưƋهøار ƳƈمƔƣø    ثم حدŎد أمر     ، المنسدلة تنƨيƼانقر فوق قائمة     •
 . أدناهالموضŊحعرƯ مربع الحوار 

  

  

  
إلظهار العمود، حـدŎد    . Description، تم إخفاء عمود     السابقفي المثال    •

  .ƼǘƷƋ ثم انقر فوق زر Description  ر حقلمربع اختيا
  

ƔƣمƳƈ ƣميƜعلـى          ، في المعتاد  ، األعمدة  عدد كوني  ت Ưأكثر بكثير مما هـو معـرو 
وعند ذلك، لن تتمكن من رؤية الحقول الموجـودة فـي أقصـى             . الشاشة

يبقى  ولكن العمود الذي يتم تجميده،    .  إلى يمين الجدول    انتقلت اليسار كلما 
  . اشة عند االنتقال إلى أعمدة أخرى في الجدولكما هو على الش

• Ņد عمودŎأو عدة أعمدةاحد . 

  .تنƨيƼ من قائمة تƜميƳƈ ƣمƔƣاختر  •

  .تƜميƳƈ ƣمƔƣأو انقر بزر الفأرة األيمن فوق العمود واختر 
  
  

  Ƹǁاƅ تƜميƣ إل
ƔƣمƳǓƐ üك  

  .تنƨيƼ من قائمة ƸǁƋاƅ تƜميƣ كاƳǓƐ ƕƺمƔƣاختر  •

 
 Ƽيƨتن ƼبيƯتǁ

Ɛ يرƙƉتƕليƢǁ  
 فيؤدي ذلك إلى عـرƯ مربـع        ،ورƕƽ بياناƖ  حدŎد   ÛتنƨيƼمن قائمة    •

  .تنƨيƼ ورǁƐ ƕƽبياناƖحوار 
 

 ƻƢƋاƴǁƅرƈ ƭو 
 ƕشبك ƯوƯƢ

üوƣƜǁƐ  

 من مربع الحوار، حدŎد الخيـارات       ƯƢوǁƐ ƯشبكǁƐ ƕمƴروƕƮ  في جزء    •
  .المطلوبة
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 ǅوǁ ييرƸتǁ
ƕشبكǁƐ ƯوƯƢ  

المتجه ألسـفل وحـدŎد     ، انقر فوق السهم     ǁوƯƢ ǅوǁƐ Ưشبكƕ  في جزء    •
  .اللون المطلوب

 
ƢǗتيار تƙƉير 

 üƬƻير مƷ ƕليƢ
ƈو بارƈ Ʀو 
ƧƯاƷ  

 من مربع الحوار، حدŎد الخيار المطلوب سـواء         تƙƉير ƢǁƐليƕ في جزء    •
 .ƷاƧƯ م أبارƦ م أمƷ üƬƻيركان 

  

 
 ƕيƻلƢ ǅوǁ ييرƸتǁ

  ǁƐƔمǘƢǁƐƣŉƣƟيا 
لسهم المتجه ألسفل    من مربع الحوار، انقر فوق ا      ǁوƢǁƐ ǅلƻيƕ في جزء    •

  .وحدŎد اللون المطلوب
  

 

 ƯƢǁƐ ييرƸتǁ
 Ǐƺ مƣƢتƨمǁƐ
ƖبياناǁƐ ƕƽور  

 . لعرƯ مربع حوارتنƨيƼ من قائمة ƯƢاختر  •

 .حدŎد الخيارات المطلوبة في كل جزء من أجزاء مربع الحوار •

  .موƼƺƐانقر فوق زر  •
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Đ٣

  

 تعدیل سمات الحقل) ٢-٣-٢-٥(
  

ƕيƻلƢǁƐ  •    عدد وطبيعة خصائ ƻا لنوع البيانات    يختلŅص الحقل تبع .    Ưفـي بعـ
الحاالت، يؤدي النقر فوق مربع خاصية الحقل إلى عرƯ سهم متجه           

انقر فوق هذا السهم لعرƯ قائمة تحديد       . منشǁƐ Ǝتƴبير ألسفل أو زر    
  .منسدلة

  
  
  
  
  
  
  
  

  

üƾƟǁƐ مƜƟ                د حجم الحقل عدد الخانات المسموحة إذا كان نصياً أو نوع الـرقم إذاŎحدŃي
 علماً أنه يوجد خمسة أنواع للحقل الرقمي يمكن اإلختيار مـن            ،ن رقميا كا

øƬƢاüøƾƟǁƐ ƫƏ    انظر إلى المعلومات في الجزء األيسر من قسم         . بينها
  . لمعرفة المزيد عن الحقل

ƕưوƟإذا قمت بربط الحقل مع حقـل         :ملCounter       فـي عالقـة جـزء 
  .ƟƬ ƣƣƳيƯ ƞويüبمجموعة أجزاء، ينبغي عليك اختيار 

  

Ƽيƨالتواريخ واألرقام       تن Ưاختر التنسيق المناسـب    . يستخدم لتنسيق طريقة عر
  .من القائمة المنسدلة

 

üاƢƣǕƐ Ʊناƽ       ا لتوجيه عملية اإلدخالŅا مرئيŅيمكنك أن تستخدم    . يقدم قناع    Ʊاøنƽ جǁاøƴم
üاƢƣǕƐالتنسيقات القياسية Ưلبع .  

 

Ƽليƴالعنـاوين فـي النمـاذج  يظهر بدالً من اسم الحقل في رأس العمود وفي          ت 
  .والتقارير وما شابه ذلك
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ĐĐ

  

 ƕيمƾǁƐ
ƕيƮƐترƺǗƐ  

ويستطيع . يتم إدخال القيمة االفتراضية تلقائيŅا في الحقل عند إنشاء السجل         
  .يرها عند الحاجةيالمستخدم تغ

  

 ƼƾƟتǁƐ ƔƣƳاƽ
ƕƟƬǁƐ ǅم  

  .هو تعبير يستخدم للتحقق من صحة البيانات المدخلة

  

ǅ نǁƐ ƫتƼƾƟ م
ƕƟƬǁƐ  

هو النص الذي يتم عرضه عند حدوث تعارƯ مع قاعدة التحقـق مـن              
  .الصحة

  

ƒلوƯال يسمح بتركه خالياً(يجب إدخال بيانات فيه   م.(  
  

 üوƯب ƝماƨǁƐ
ǎرƻƬ  

 .حيث يسمح بوضـع قيمـة للفـراƷ       . يطبق على حقول النص والمذكرة    
م إدخـال أي  يختلƻ ذلك عن القيمة الخالية، التي تكون للحقل عندما ال يت         و

  .شيء فيه 
  

Ƨهرƻوإذا كنت بصدد القيام بعمليات بحث متكررة       . يزيد ذلك من سرعة البحث      م
القيمـة   (Ǘ: والخيـارات هـي   . على الحقل، فينبغي أن تقـوم بفهرسـته       

ويتم تلقائيŅا تعيـين    . )بƣوǅ تكرƐر (نƴم   و )تكرƐر موƼƺƐ (نƴم  و) يةاالفتراض
  .)ǅ تكرƐربƣو(نƴم حقول المفتاح األساسي على 

  

 ƯƸƮUnicode        يتاح هذا الخيار مع أنواع البيانات   Ǐبƴتش ƯرتباƐو ƔكرƤوم ƫعنـدما  . ن
فـي  . يتم تمكينه، تقŰل مساحة التخزين المطلوبة لهذه األنواع من البيانات         

  .أغلب األحوال، يجب أن يتم تمكين هذا الخيار
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  تحدیث قاعدة البيانات) ٤-٢-٥(
  

  انات في جدولتعدیل البي) ١-٤-٢- ٥(
  

 ƖتوياƟم üيƣƴتǁ
üƾƟ  

 جارفيتم عرƯ نقطـة اإلد    . انقر داخل الحقل الذي ترغب في تحريره       •
 .داخل مربع الحقل

 .اكتب البيانات الجديدة في مربع الحقل •

  .Enterاضغط على مفتاح  •
  

 حذف بيانات من جدول) ٢-٤-٢- ٥ (
  

üƜƨ ƹƤƟǁ  • د السجلŎحد. 

 .Deleteاضغط على مفتاح  •

  

  

  

  . لتنفيذهنƴم للتراجع عن األمر، أو انقر فوق Ǘفوق زر انقر  •

  . بعد حذƻ السجلǁƐترƲƜƐال يتاح أمر : تƤƟير
  

 ƖتوياƟم ƹƤƟǁ
üƾƟ  

  .DeleteحدŎد الحقل واضغط على مفتاح  •

  

 üƐƣتبƨǗ
 ƖتوياƟم  
üكامǁبا üƾƟǁƐ  

  .حدŎد الحقل واكتب القيمة الجديدة •
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 ياناتإضافة سجالت إلى قاعدة الب) ٣-٤-٢-٥(
  

 ƖǘƜƨ ƕƺاƮǕ
 ƕƽور üوƣƜ ǍǁƋ

ƖبياناǁƐ  

 . في أول حقل في السجل الخاليراجضع نقطة اإلد •

 Tabاضغط علـى مفتـاح      (اكتب قيمة في كل حقل من حقول السجل          •
 ).لالنتقال إلى الحقل التالي

إلى وضع نقطـة     Tabعندما تصل إلى ƈخر حقل، يؤدي الضغط على          •
ويقوم أكسيس بحفـظ    . يد التالي  في أول حقل من السجل الجد      راجاإلد

  .السجل بالكامل بمجرد أن تنتقل إلى السجل التالي
 

 حذف السجالت من قاعدة البيانات) ٤-٤-٢-٥(
  

üƜƨ ƹƤƟǁ  • د السجالت المطلوب حذفهاŎحد. 

 .Deleteاضغط على مفتاح  •

  . لتنفيذ األمرنƴم للتراجع عن األمر، أو انقر فوق Ǘانقر فوق  •

  . بعد حذƻ السجلǁƐترƲƜƐر ال يتاح أم: تƤƟير
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  إنشاء النماذج) ٣-٥(

  اج الدراسي المعتمد المنه
  ٣٫٠للرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ـ اإلصدار 
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  إنشاء نموذج) ١-٣- ٥(
  

  إنشاء نموذج بسيط) ١-١-٣-٥(
  

 ƚƤنمو ƅنشاǕ
باƨتƐƣƢم مƴاǁج 
ǏƏاƾتل ƚƤنمو  

ــدة    • ــار قاع ــي إط   ف
البيانات، انقر فوق أيقونة    

üوƐƣƜ أو ƖماǘƴتƨƐ. 

انقر فوق أحد الجـداول       •
 . لتحديدهƨǕƐتǘƴماƖأو 

نمøوƚƤ  انقر فـوق زر      •
ǏƏاøøƾــريطتل ــى ش   عل
  .ƽياǏƨاألدوات 

  

يمكنك اǓن استخدام هذا النموذج في إدخال المعلومات إلى الجدول أو            •
  .االستعالم

  

 ƚƤنمو ƅنشاƋ
باƨتƐƣƢم مƴاǁج 

ƚƤنماǁƐ  

من المستحسن استخدم معالج النماذج في إنشاء النماذج لسهولة استخدامه 
  .تعديل التصميم حسب ما تريد وفعاليته، ويمكنك بعد ذلك

 
ƅنشاǕ ƚƤنمو 

باƨتƐƣƢم مƴاǁج 
ƚƤنماǁƐ  

 .نماƚƤفي إطار قاعدة البيانات، انقر فوق أيقونة  •

 .ƣƜيƣ نموƚƤ الذي يعرƯ مربع حوار ƣƜيƣاختر زر  •
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  .مƴاǁج ǁƐنماƚƤحدŎد   •  

 .اختر الجدول أو االستعالم الذي توجد فيه البيانات •

  .مƴاǁج ǁƐنماƚƤ لعرƯ الصفحة التالية من موƼƺƐانقر فوق زر  •

  

  

  

  

  

  

  

انقر فوق الحقل الذي ترغب في إضافته إلى النموذج، ثم انقـر فـوق               •  
 في مربع   ƾƟǁƐوǁƐ üمƔƣƣƟ السهم المتجه لليسار إلضافة الحقل إلى جزء        

  .الحوار

  . كرŎر اإلجراء السابق حتى يتم إضافة كل الحقول المطلوبة •

 ƨتǘƴماƐƣƜ/ƐƖوüتذكر أنه يمكنك استخدام السهم المتجه ألسفل في جزء 
 حقولفي مربع الحوار لتحديد مصدر مختلƻ للبيانات يحتوي على 

 .أخرى

 .ǁƐتاǏǁبعد إضافة الحقول المطلوبة، انقر فوق زر  •

  .تسمح لك الصفحة التالية بتحديد تخطيط النموذج •
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  .ǁƐتاǏǁحدŎد  الخيار المطلوب، ثم انقر فوق زر  •  

  . باختيار نمط سبق تحديدهاƚƤمƴاǁج ǁƐنمتسمح لك الصفحة التالية من  •

  

  

  

  

  

  

 . لالستمرارǁƐتاǏǁحدŎد  الخيار المطلوب، ثم انقر فوق زر  •

 بتسمية النموذج وضبط مƴاǁج ǁƐنماƚƤتسمح لك الصفحة التالية من  •
  .الخيارات النهائية تمهيدŅا الستخدام النموذج

  

  

  

  

  

  
 . إلنشاء النموذجƋنهاƅانقر فوق زر  •

، يـتم عـرƴǁ      ƯرǁƐ ƭمƴلوماƈ Ɩو ƢƣƋاǁها    ƺتǁƐ ƞنموƚƤ إذا اخترت    •
 . أدناهالنموذج على النحو الموضح
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 إدخال البيانات في قاعدة البيانات باستخدام نماذج بسيطة) ٢-١-٣-٥(

 üاƢƣǕ ƖبياناǁƐ
ƚƤنموǁƐ ǍǁƋ  

افتح النموذج الذي ترغب في استخدامه من خالل النقر فـوق عالمـة             •
ثم قم بالنقر المزدوج    .  قاعدة البيانات   في إطار  نماƚƤ) أيقونة(التبويب  

 .ƯƋار ǁƐنموƚƤ فيتم عرƯ ،فوق اسم النموذج

يشبه إدخال البيانات في النموذج إلى حد بعيد إدخال البيانات في جدول             •
اكتب البيانات المطلوبة في الحقل األول مـن         . من خالل ورقة البيانات   

نتقـال إلـى     لال Tabالنموذج وبمجرد أن تنتهي، اضغط على مفتـاح         
 . الحقل التالي

 في ƈخر حقل إلى انتقالـك إلـى         Tabيؤدي الضغط على مفتاح     
 .السجل التالي

 .ƯƋار ǁƐنموƚƤ أسفل ƣƜ üƜƨيƣإلنشاء سجل جديد، انقر فوق أيقونة  •

  
  

 تعدیل تخطيط النموذج) ٢-٣-٥ (
  

 ƭرƳ ƕƾريƯ
  ǁƐتƬميم

لرؤية النموذج في طريقة عرƯ التصميم،       •
 في شريط األدوات،    Ƴرƭ انقر فوق أيقونة  

  .ƳرǁƐ ƭتƬميمثم حدŎد 
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 ƭرƳ ƕƾريƯ
ƚƤنموǁƐ  

، ƯريƳ ƕƾرǁƐ ƭنمøوƚƤ   لرؤية النموذج في     •
ــة    ــوق أيقون ــر ف ــي øøƳرƭانق    ف
ƯريøƳ ƕøƾرƭ   شريط األدوات، ثم حـدŎد        

ƚƤنموǁƐ.  

  

  

  

  
  

  

مƴاƕƜǁ تƬميم 
ƚƤنموǁƐ  

 ج، قد ترغب في بعد أن تنتهي من إنشاء النموذج باستخدام معالج النموذ
 يمكنك تطبيق نفس ،وللقيام بذلك. نقل أو إضافة أو حتى حذƻ بعƯ الحقول

القواعد األساسية لتقنية التحديد ثم المعالجة المستخدمة في كل تطبيقات 
  .مايكروسوفت

يŃطلق على عناصر التحكم التي يضيفها أكسيس إلـى النمـاذج المنشـأة             
ويعنـي  ) المرتبطة(لتحكم المنضمة   اسم عناصر ا  النموذج  باستخدام معالج   

  .ذلك أنها مرتبطة بالحقول في الجدول أو االستعالم المستخدم

حيـث يحتـوي    ومربƲ نƳ    ƫنوǅƐ تتكون عناصر التحكم المنضمة من      
يحتوي مربع الـنص علـى بيانـات        العنوان على اسم الحقل أو عنوانه و      

  .الجدول
  

ǁتƣƟيƳ ƣنƬر 
تƟكم باƨتƐƣƢم 

ƔرƉƻǁƐ  

 مربƲإذا قمت بالنقر فوق العنوان . ي جزء على عنصر التحكمانقر في أ
ƫنǁƐ حول مربع العنوان Ưستالحظ ظهور ثمانية مقاب ،ƫنǁƐ Ʋمرب .

Ņفي الجانب األيسر العلوي من المربع، حيث يسمح لك استرى كذلك مقبض 
 بشكل منفصل أو مع وصن والنصيواهذا المقبƯ بنقل مربعات العن

Ưبعضها البع.  
  ك االنتقال من عنصر تحكم إلى عنصر تحكم ƈخر باستخدام مفتاحكما يمكن

Tabًالنقر فوق أحد عناصر التحكم، لكن ينبغي عليك أوال .  
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ǁتƣƟيƳ ƣناƬر 
ƔاورƜكم متƟت  

. انقر فوق نقطة خارج المجموعة واسحب المؤشر عبر عناصر التحكم          •
  .المحدŊدةفيقوم المؤشر برسم مستطيل حول المجموعة 

  

ƣيƣƟتǁ رƬناƳ 
تƟكم Ʒير 
ƔاورƜمت  

 وأثناء ذلك انقر فوق العناصر التـي تريـد          Shiftاضغط على مفتاح     •
  .تحديدها

  

ƚƤنمو ưƻƟǁ  •  اخترưƻƟ من قائمة ƹمل. 

• Ņللنموذجااكتب اسم . 

  .موƼƺƐأو انقر فوق زر  Enter  علىاضغط •
  

ƅƦƜ مƜƟ ييرƸتǁ  األجزاءبعد إضافة ونقل عناصر التحكم، قد ترغب في تغيير حجم أحد. 

• ƻالجزء، فيتغير شكل المؤشر إلى سهم رأسـي         أسفلمؤشر الفأرة   ب ق 
 .وسطه شريط أفقي متصلفي مزدوج الرأس و

  .اسحب حد الجزء حتى تصل إلى الحجم المطلوب •
  

 ƭرƳ ييرƸتǁ
ƚƤنموǁƐ  

انقل مؤشر الفأرة إلى الجانب األيمن من أي جـزء علـى النمـوذج،               •
وسطه شريط رأسـي    في   مزدوج الرأس و   فيتغير شكله إلى سهم أفقي    

 .متصل

  .اسحب حد الجزء حتى تصل إلي الحجم المطلوب •
  

 ƭرƳ ييرƸتǁ
ǁƐنموƚƤ وƜƟم 
Ɩƽو Ǐƺ ƅƦƜǁƐ 

ƣƟƐو  

انقل المؤشر إلى الركن األيمن السفلي من الجزء، فيتغير شكل المؤشر            •
 . الرأسي مزدوجين متقاطعينإلى سهم

 . الحجم المطلوباسحب جانب الجزء والنموذج حتى تصل إلى •
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 تنسيق النص)  ١-٢-٣-٥(

 Ǐƺ ƫن Ƽيƨتنǁ
  ƳنƬر تƟكم

 .حدŎد عنصر التحكم الذي ترغب في تنسيقه •

  .تنƨيƼ المنسدلة على شريط األدوات ƯƢǁƐحدŎد نوع الخط من قائمة  •

  

  

  

  

  

  المنسـدلة علـى     øƜƟم ƯøƢǁƐ   اضبط حجم الخط باسـتخدام قائمـة         •
 .تنƨيƼشريط األدوات 

  

  

  

  

  

  . إذا أردت Ƴريƭ وماüƏ وتƯƨيرƨƈوƣأيقونات استخدم  •

  

 فـي   مƟاǁƐ ǍǁƋ ƔƐƤيميǅ وتوƨيƯ ومƟاǁƐ ǍǁƋ ƔƐƤيƨار      استخدم أيقونات    •
 .ضبط مكان النص داخل عنصر التحكم

  

 يمـين أيقونـة      على لضبط لون النص، انقر فوق السهم المتجه ألسفل        •
ǅوǁ ƯƢǁƐ/ƕمƣƾمǁƐد اللون من لوحة األلوانŎوحد . 
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 تغيير لون الخلفية في تخطيط النموذج) ٢-٢-٣-٥(
  

 ƕيƻلƢ ǅوǁ ƯبƮǁ
  ƳنƬر تƟكم

حدŎد عنصر التحكم الذي ترغـب فـي         •
 .تعديله

يمين على  انقر فوق السهم المتجه ألسفل       •
 الموجودة في   ƢǁƐلƻيǁ/ƕوǁƐ ǅتƴبƕƏ أيقونة  
  .تنƨيƼط األدوات شري

  

 سـتخدامه   انقر فوق اللون الذي ترغب فـي ا        .فيتم عرƯ لوحة األلوان    •
  .من أجل الخلفية

 

 جلب صورة إلى النموذج) ٣-٢-٣-٥ (
  

 ƔورƬ ƚƐرƣǕ
ƚƤنموǁƐ Ǐƺ  

 .ƬورƔ المنسدلة وحدŎد أمر ƣƋرƚƐانقر فوق قائمة  •

 .رƨم ƣƋرƚƐيتم عرƯ مربع الحوار  •

 إلغالق مربـع الحـوار      موƼƺƐحدŎد الصورة المطلوبة وانقر فوق زر        •
ƚƐرƣƋ مƨدراج الصورة. رƎقم ب.  

  

 تغيير ترتيب الكائنات داخل تخطيط النموذج) ٤-٢-٣-٥(

ǁنƳ üƾناƬر 
ǁƐتƟكم ƈو 
ǅناويƴǁƐ  

انقل مؤشر الفأرة إلى أحد حدود عنصر التحكم إلى أن يصـبح علـى               •
  .شكل يد مفتوحة

 زر  افلتثم   ،اضغط على زر الفأرة واسحب العنصر إلى مكانه الجديد         •
  .الفأرة
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 ƫن Ʋمرب üƾنǁ
 üبشك ǅƐنوƳ وƈ

üƬƻمن  

نقل مؤشر الفأرة إلى المقبƯ بالجانب األيسر العلوي من العنـوان أو            ا •
 .مربع النص إلى أن يتغير شكل المؤشر إلى يد مغلقة

اضغط على زر الفأرة واسحب مربع النص أو العنوان إلـى مكانـه              •
  .الجديد

 

ǁتƸيير ƜƟم 
  ƳنƬر ǁƐتƟكم

إلـى  انقل مؤشر الفأرة إلى أحد مقابƯ الحجم، فيتغير شكل المؤشـر             •
Ưسهم مزدوج الرأس يشير إلى االتجاهات حيث يمكنك سحب المقب. 

اضغط على زر الفأرة األيسر، واسحب مقبƯ الحجم لزيادة أو تقليـل             •
  .الحجم

  

ǁمƟاƳ ƔƐƤناƬر 
 ǁƐتƟكم

  

 .حدŎد  عناصر التحكم التي ترغب في إجراء محاذاة لها •

ـ      تنƨيƼ من قائمة    مƟاƔƐƤاختر   • ن القائمـة   ، ثم حدŎد الخيار المطلوب م
  .الفرعية

  

 ƕƺاƨمǁƐ ييرƸتǁ
بيƳ ǅناƬر 
  ǁƐتƟكم

  .حدŎد  عناصر التحكم التي ترغب في ضبط المسافة بينها •

 .تنƨيƼ من قائمة تباƳ ƣƳموǎƣ أو تباǏƾƺƈ ƣƳاختر  •

  . من القائمة الفرعيةمƨاوƈ ƔƐو Ʀياƈ Ɣƣو Ƌنƾاƫاختر  •
  

ƕشبكǁƐ ƅياƟƋ  •   دŎحدƼيƨمن شريط القائمةتن .  

بجانبه وهـذا يعنـي     ) √ ( عالمة فيتم وضع ƟƋياǁƐ ƅشبكƕ   ار  حدŎد  خي   •
 فتختفـي   ƟƋياǁƐ ƅشبكƕ تنشيطه، إللغاء التنشيط انقر ثانية على الخيار        

  .مةالعال
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Ƴ ƹƤƟǁنƬر 
  تƟكم

 .انقر في أي مكان داخل عنصر التحكم •

  .Delete مفتاح اضغط على •

ƕưوƟإذا قمت بتحديد عنوان وضغطت علـى         :مل Delete    ƻيـتم حـذ ، 
، يتم  Deleteدت مربع نص وقمت بالضغط على       حدŊمع ذلك، إذا    . العنوان

  .حذƻ كل من مربع النص والعنوان المرتبط به
  

ǁتكرƐر ƳنƬر 
ǅƐنوƴǁƐكم وƟت  

ǈب ƯمرتبǁƐ  

 .التحكم حدŎد عنصر •

تظهر نسخة من عنصر الـتحكم أسـفل        . تƟرير من قائمة    تكرƐراختر   •
 .عنصر التحكم األصلي

ƕưوƟر  بتحديد عنصر التحكم المكرر، ثم اختيار         إذا قمت  :ملƐرøمـرة   تك 
أخرى، سيقوم أكسيس بƎنشاء عنصر تحكم ثالث ويضعه أسـفل عنصـر            

  .التحكم المكرر
  

 ơƨو نƈ üƾنǁ
ƳنƬر تƟكم 

 ƕمƏاƽ مƐƣƢتƨبا
 تƟرير

  

 .حدŎد  عنصر التحكم •

 لوضـع عنصـر الـتحكم فـي         تƟرير من قائمة    نơƨ أو   ƫƽاختر   •
 .الحافظة

يضع أكسيس عنصر التحكم في الجانب      ف ،تƟريرقائمة   من   ƼƬǁاختر   •
 .األيسر العلوي من جزء التفاصيل

ƕưوƟعند اختيار أمـر       إذا كان أحد العناصر محدداً     :مل  ƼøƬǁ   سيضـع 
 .دحدŊأو المنقول أسفل العنصر الم/أكسيس عنصر التحكم المكرر

 .انقل عنصر التحكم إلى مكانه الجديد •

ƕưوƟنصـر الـتحكم الـذي قمـت بلصـقه،           إذا احتجت إلى نقل ع     :مل 
  .يفضل أن تستخدم الفأرة للقيام بذلك

  
 



 ƒوƨاƟǁƐ Ɣƣياƾǁ ƕيǁوƣǁƐ ƕƬƢرǁƐ)ƕƨامƢǁƐ ƔƣƟوǁƐ(  
                                      ƖبياناǁƐ ƣƳƐوƽƒريƣتǁƐ üيǁƣ                                             

  

đĔ

  

  استرجاع المعلومات) ٤- ٥(

  المنهاج الدراسي المعتمد 
  ٣٫٠للرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ـ اإلصدار 
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  العمليات األساسية) ١-٤-٥(
  

  فتح قاعدة بيانات موجودة) ١-١-٤-٥(
  

 ƔƣƳاƽ ƞتƻǁ
ƣنƳ Ɩبيانا  

تشƸيü برنامج 
Ƨيƨكƈ  

 ثم انقر فـوق     ،ƺتƞ ملƹ موƜوƣ   مربع الحوار المفتوح، حدŎد خيار       في •
  .موƼƺƐزر 

  

 ƔƣƳاƽ ƞتƻǁ
 ƣƴب Ɩبيانا
  تشƸيü برنامج

Ƨيƨكƈ  

 .ƺتƞ، اختر ملƹ من قائمة •

 توضع قواعد البيانات التي استخدمت في الفترة األخيـرة فـي      :ملحوظة 
فـƎذا كانـت قاعـدة البيانـات المطلوبـة          . ملƹالجزء السفلي من قائمة     
 .معروضة، انقر فوقها

 .ƽياǏƨ على شريط األدوات ƺتƞ ةأو انقر فوق أيقون

بحث عن قاعـدة    قد تحتاج إلى تغيير المجلدات لكي ت       (ƨƐم ǁƐملƹ حدŎد   •
 ).البيانات المطلوبة

  . الستكمال العمليةƺتƞانقر فوق  •
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 البحث عن سجل تبًعا لمعيار معين) ٢-١-٤-٥(
  

ƘƟبǁƐ ƕيƐƣبǁ  •  الحقل الذي ترغب في البحث فيهداخلانقر . 

 . تƟريرمن قائمة  بƘƟاختر  •

   .ƽياǏƨ على شريط األدوات بƘƟأو انقر فوق أيقونة 
  .Ctrl+Fأو اضغط على 

  .بƘƟ وƨƐتبüƐƣيؤدي ذلك إلى عرƯ مربع حوار 
  
  
  
  
 حـدŎد   ǁƐ:ÝبǅƳ ƘƟ ادخل القيمة التي ترغب في البحث عنها في مربع           •

  :الخيارات المناسبة على النحو التالي
  ǁƐوưيǁƐ  ƕƻبƢ ƘƟيار  

  Ǐƺ ƘƟبǁƐ             يسمح لك بتحديد إما الجدول بالكامل أو حقـل فـردي
  .تبحث خالله

  ƕƾابƯهو   يراضفتالااإلعداد   م    üøكامǁبا üøƾƟǁƐ .  الخيـارات
  .بƐƣيüƾƟǁƐ ƕ وƅƦƜ ǎƈ مüƾƟǁƐ ǅاألخرى هي 

  ƘƟب ǅƳ  Űخالل اختيـار   نك من تحديد اتجاه البحث من     يمك    ǍøǁƋ
ǍلƳǓƐ   أو  üƻƨǓƐ ǍǁƋ   أو üكǁƐ .  هو  يفتراضالااإلعداد 
üكǁƐ.  

   ƕǁاƟ ƕƾابƯم
ƹرƟǓƐ  

 إذا تم تحديد هذا المربع، يقوم أكسيس بالبحث عن نسخ         
ƻالقيمة المطابقة لحالة األحر.  

   ǅƳ ƘƟبǁƐ
 ƒƨƟ üوƾƟ
  تنƨيƾها

 إذا أردت البحث عن البيانات      ريمكنك تحديد هذا الخيا   
  . من خالل تنسيقها بدالً من كيفية تخزينها في الجدول
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ǁلبƘƟ باƨتƐƣƢم 
ƕيلƣبǁƐ ƹرƟǓƐ  

  

تدخلها القيمة التي   (إذا لم تكن متأكدŅا من األحرƻ في سلسلة أحرƻ البحث           
فيما يلي قائمـة    و. ، يمكنك استخدام األحرƻ البديلة    )ǁƐبǅƳ ƘƟ في مربع   

ƻبهذه األحر:  

  üƣبǁƐ ƹرƟ  مƐƣƢتƨǗƐ  

  .يحل مكان أي حرƻ في نفس مكان عالمة االستفهام  ? ǘƳمƨƐ ƕتƻهام

  .Jane وJune للبحث عن J?ne استخدام -:مثال

ƕميƜن ƕمǘƳ  *        في ƻنفس مكان العالمة    يحل مكان أي مجموعة من األحر 
  .النجمية

 Barge و Baggage للبحـث عـن      B*ge اسـتخدام    -:مثال
  .  وما إلى ذلكBrokerageو

  .يŃستخدم كرقم فردي في نفس مكان الرقم  #  ǘƳمǁƐ ƕرƽم

       بين جميع السنواتللبحث عن  199 # استخدام -:مثال

  .1999و   1990

ƕيلƯتƨم ƧƐوƽƈ  [ ] ستخدم حول حرفين أو     وŃأكثر عندما ترغب في البحث عن      ي
ƻمن هذه األحر Ćحقل يحتوي على أي.  

  .Joan وJohn للبحث عن Jo[ha]n استخدام -:مثال

بعد أول قوس مستطيل السـتثناء      !  عالمة التعجب    استخدم
  .الحرƻ الذي يليها من معيار البحث

 وبحيـث  Mind و Mine للبحث عن    Min[!t] استخدام   -:مثال
  .Mintيستثنى البحث عن 
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 ǅƳ ƘƟلبǁ  
 ƕيمƽƔƣŉƣƟم  

 .ǁƐبǅƳ ƘƟاكتب القيمة التي ترغب في البحث عنها في مربع  •

دون  (عندما تضيƻ سجالً إلى جدول وتترك أحد الحقـول فارغـاً           :ملحوظة 
أما إذا  . ، يقوم برنامج أكسيس بتخزين قيمة خالية في الحقل        )إدخال أي شيء فيه   

بر أكسيس هذه القيمـة سلسـلة أحـرƻ    ، فيعت'' ''قمت بوضع مسافة أو كتابة 
  .'' ''لذلك إذا أردت البحث عن سلسلة أحرƻ صفرية، اكتب . صفرية

  .Enter  على أو اضغطبǁƐ ǅƳ ƘƟتاǏǁانقر فوق زر  •
  .ينقلك أكسيس إلى أول سجل حيث توجد القيمة ويتم تمييز الحقل

 . للبحث عن التكرار التالي للقيمةبǁƐ ǅƳ ƘƟتاǏǁانقر فوق زر  •

  .نقر فوق زر اإلغالق إلنهاء العمليةأو ا
  

  

ǁلبǅƳ ƘƟ تكرƐر 
 Ƨƻنǁ رƢƆ

 ƼǘƷƋ ƣƴب ƕيمƾǁƐ
  مربƟǁƐ ƲوƐر

  .Shift+F4اضغط على  •

علـى شـريط    ) إذا كانت متاحة   (بǁƐ ǅƳ ƘƟتاǏǁ  أو انقر فوق أيقونة     
  .ƽياǏƨاألدوات 

  

 إنشاء استعالم بسيط) ٣-١-٤-٥(
  

 Ǐǉ ما
ÝƖماǘƴتƨǗƐ  

ولضمان .  البيانات لتخزين واسترجاع المعلومات    واعدقيŃستخدم نظام إدارة    
فاعلية العمل وكفاءته ولتجنب تكرار البيانات، ال يتم تخزين البيانات فـي            
جدول واحد ضخم ولكن في جداول صغيرة بسيطة يمكـن ربطهـا مـع              

مجموعة فرعية  شكل  ونحتاج عادة إلى استرجاع المعلومات على       . بعضها
 . جدول واحد لجميع السجالتمن جدول أو أكثر وليس في

. افترƯ أنك ترغب في تقييم أداء موظفي قسم المبيعات في فترة معينة
:  هي،وفي هذه الحالة ستحتاج إلى استخالص المعلومات من ثالثة جداول

Employeesو Ordersو Order Details . جدولEmployees لمعرفة 
 الشراء وجدول  لتواريخ طلباتOrderأسماء مندوبي المبيعات وجدول 

Order Detailsحيث يتم ربط سجلي .  للكميات المباعةEmployees 
 قد ترغب في اختصار ،كذلك.  من خالل رقم طلب الشراءOrdersو

. محدŊدة في فترة زمنية Order Details وOrdersالنتائج على سجالت 
 قد تهتم فقط باألشخاص الذين سبق لهم العمل في هذه الفترة ما أنكك
  .ندوبي مبيعاتكم
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وبطبيعة الحال، سترغب في عرƯ هذه المعلومات في تقرير، لكنك قد 
  .ترغب في البداية بعرضها من خالل استعالم

  

ǕنشاƨƐ ƅتǘƴم 
باƨتƐƣƢم مƴاǁج 
ƖماǘƴتƨǗƐ  

  

  

  

  

  

 üوƾƟǁƐ ƣيƣƟتǁ
ǁƐتƨ Ǐيتم 

 ǍǁƋ تهاƺاƮƋ
ƯيƨبǁƐ مǘƴتƨǗƐ 

 .ƨƐتǘƴماƖ) أيقونة( التبويب في إطار قاعدة البيانات، انقر فوق عالمة •

  .ƨƐتǘƴم ƣƜيƣ لعرƯ مربع حوار ƣƜيƣانقر فوق زر  •

  

  

  

  

 موƼøƺƐ ، ثم انقـر فـوق زر        مƴاǁج ƨǗƐتǘƴماǁƐ ƖبƨيƕƯ  حدŎد خيار    •
 .لالنتقال إلى الصفحة التالية من المعالج

ستعالمات بصـورة مربـع حـوار       التكون الصفحة التالية من معالج ا      •
 :مشابه للشكل التالي

  

  

 øƨƐتǘƴماƐƣøƜ/ Ɩوü انقر فوق السهم المتجه ألسفل في مربع الـنص           •  
الستعراƯ االستعالمات والجداول المتاحة والتي يمكنك من خاللهـا         

  قمنا بتحديد جـدول     أدناه، موضŊحالفي المثال   . تحديد الحقول المطلوبة  
Products في قاعدة بيانات Northwind. 
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 .ل وانقر فوق السهم المتجه لليسارإلضافة حقل، حدŎد الحق •  
  
 ProductID الحقـول  أدنـاه، قمنـا بƎضـافة        موضŊـح الفي المثال    •

  .UnitsInStockو ProductNameو
  

، فيـتم عـرǁƐ     ƯتاǏǁعندما تنتهي من إضافة الحقول، انقر فوق زر          •  
  :مربع الحوار التالي

  
  
  
  
  

 

 .لالستمرار في العمل ǁƐتاǏǁانقر فوق زر  •
• Ņحاللالستعالم باستخدام مربع الحوار ا اكتب اسمŊأدناه موض .  
  
  
  
  
  
 . الستكمال إنشاء االستعالمƋنهاƅانقر فوق زر  •

  
  
  
  
  

ƕưوƟحال في المثال    :ملŊأعاله، تم تحديد الحقول من جـدول واحـد          موض 
  أنه يمكنك تحديد حقوالً إضـافية مـن اسـتعالمات وجـداول             تذكŮر. فقط

  .أخرى ال من جدول واحد فحسب
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 إنشاء استعالم مع مجموعة معایير ) ٤-١-٤-٥ (
  

ƋنشاƨƐ ƅتǘƴم 
ƣوƨƐ ǅتƐƣƢم 

  ǁƐمƴاǁج

يقدم برنامج أكسيس عددŅا من المعالجات لمساعدتك على إنشاء 
إال أن هناك بعƯ الحاالت، قد ال يفيد فيها . االستعالمات الخاصة بك

سك من خالل استخدام المعالج، وعند ذلك تحتاج إلى إنشاء االستعالم بنف
بتحديد  هذه،حيث تسمح لك طريقة العرƯ . طريقة عرƯ التصميم

الحقول التي ترغب في رؤيتها وكذلك المعايير التي سيتم استخدامها في 
 .االستعالم

فيقوم برنامج  . ƨƐتǘƴم ƣƜيƣ حدŎد طريقة عرƯ التصميم من مربع حوار         •
يد الجـدول   بتحد والذي يسمح لك  ưƋهار ƣƜوü   أكسيس بفتح مربع حوار     

  .التي ترغب في استخدامها) أو الجداول(
  

 ƕم شبكƐƣƢتƨƐ
  ƨǗƐتǘƴم

تجدر اإلشارة هنا إلى أنه يمكن استخدام جدول أو أكثر في االستعالم 
باإلضافة إلى ذلك، يمكن استخدام استعالمات . الجديد الذي تقوم بƎنشائه

د الحقول كما يمكن تحدي. مجموعة من الجداول واالستعالمات أخرى أو
أو تحديدها فوقها المطلوبة من خالل سحبها الى الشبكة، أو النقر المزدوج 

 ƻفي صüƾƟǁƐ .رŮدة أن تحديد معيار أو عمليات تصفية لحقول تذكŊمحد 
  .سوƻ يؤثر على مخرجات االستعالم

            ƻكذلك يمكن أن يتم فرز االستعالمات بواسطة حقل أو أكثر باستخدام ص
Ʀرƺ . وللقيام بذلك،     ƻانقر فوق ص Ʀرƺ       في المربع الخاص بالحقل الـذي ،

 أو  تøƬاǎƣƳ تريد فرزه، ثم اضغط على السهم المجاور وحـدد خيـار            
ǏǁƦد للفرز       . تناŎيتم الفرز حسب ترتيـب      ،إذا كان لديك أكثر من حقل محد 

 أردت إلغاء الفرز من حقل، فحدŎد خيار        إذا. الحقول من اليسار إلى اليمين    
  .مƻروƷ ƔƦير
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ƖماǘƴتƨƐ وƈ üوƐƣƜ 

üكǁƐ 

ƕلوبƯمǁƐ üوƾƟǁƐ 

ƒترتيǁƐ)ارƨيǁƐ ǅم
ǅيميǁƐ ǁƋ(

üيƜƨتǁƐ ƣوƣƟ ǏƏمر 

  

قد ترغب في ضم بعƯ الحقول في االستعالم ولكن لـيس فـي النتـائج                 
ويكون ذلك مفيدŅا عند الحاجة الستخدام حقل لتحديد معيار أو          . المعروضة

أمر فرز، دون الحاجة إلى رؤية البيانات المعروضة فيـه عنـدما تقـوم              
ي  تحديد المربع ف   ، افتراضيŅا ،بƎضافة حقل إلى شبكة االستعالم فسوƻ يتم      

  ƻهارصưƋÛ           تحديد الحقل من Ƹِولكي تمنع عرضه في نتيجة اإلستعالم، أل 
 ƻهارخالل النقر فوق المربع الخاص به في صưƋ.  

  

  

  

  

  

  
  

بعد أن تنتهي من إنشاء كل عناصر االستعالم، يمكنك أن تقوم بتشغيله من               تشƸيƨǗƐ üتǘƴم
  .تشƸيüخالل النقر فوق أداة 

  
  

 ƖǘامƴمǁƐ
 Ǐƺ ƕيƾƯمنǁƐ

Ɛيارƴمǁ  

 للبحـث فـي     ركبيسمح لك استخدام المعامالت المنطقية بتحديد معيار م       
ويذكر أن هذه المعامالت تتميز بالمباشـرة وسـهولة إدراكهـا            .الجداول

  .واستخدامها في أكسيس
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  : الجدول التالي بعƯ األمثلة لتغيير المعيار في صƻ معياريوضŎحو
  

ǍنƴمǁƐ ǈليƳ ƼبƯمǁƐ üƾƟǁƐ ياƴمǁƐ بيرƴرت 

 الخـاص   IDالبحث عن معلومات العميل الذي رقم       
  .Ĕĕبه هو 

CustomerID 89  
 

 ID الذين تتراوح أرقام  يبحث عن معلومات العمالء     
  .ĔĔ وč بهم بين ةالخاص

CustomerID 89< 

 ID ن تتراوح أرقام  يبحث عن معلومات العمالء الذي    
  .Ĕĕ بهم أكبر من ةالخاص

CustomerID 89>  

 ID ن تتراوح أرقام  العمالء الذي يبحث عن معلومات    
  .Ĕĕ وč بهم بين ةالخاص

CustomerID 89=<  
 

 ID ن تتراوح أرقام  يبحث عن معلومات العمالء الذي    
  .Ĕĕالخاص بهم أكبر من أو يساوي 

CustomerID 89=>  

 ID ن تتراوح أرقام  يبحث عن معلومات العمالء الذي    
  .Ĕĕالخاص بهم ال يساوي 

CustomerID 89<>  

 Bristol.  City ''Leeds'' Or أو Leedsن معلومات يبحث ع
''Bristol'' 

هم ؤيبحث عن معلومات األشخاص الذين تبدأ أسما      
  .Mcبـ 

Surname Like ''Mc*'' 

يبحث عن معلومات األشخاص الذين عملـوا فـي         
الشركة في الفترة من األول إلى الخامس عشر من         

  .čĕĕĐديسمبر عام 

JoinDate Between 
1/12/194 

And 
15/12/94 
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ǁƐبƘƟ باƨتƐƣƢم 
ƕيلƣبǁƐ ƹرƟǓƐ  

إذا لم تكن متأكدŅا من صحة األحرƻ الموجودة في سلسلة أحرƻ البحث            
، يمكنك استخدام األحرǁƐ(    ƻبǅƳ ƘƟ مثل القيمة التي ادخلتها في مربع       (

  :فيما يلي قائمة بهذه األحرƻوبديلة 
 

 üƣبǁƐ ƹرƟ مƐƣƢتƨǗƐ 
     

  ǘƳمƨƐ ƕتƻهام
  . في نفس مكان عالمة االستفهامرƻ واحد فقطح  ?

  .Jane وJune للبحث عن J?ne استخدام -:مثال

ƕميƜن ƕمǘƳ 

* 
  .أي مجموعة من األحرƻ في نفس مكان العالمة النجمية

 Barge و Baggage للبحث عـن     B*ge استخدام   -:مثال
  . وما إلى ذلكBrokerageو

  .ن الرقمتستخدم كرقم فردي في نفس مكا # ǘƳمǁƐ ƕرƽم

  1990 للبحث عن األعـوام بـين  199# استخدام -:مثال
  .1999و

ƕيلƯتƨم ƧƐوƽƈ 

[ ] 

تستخدم حول حرفين أو أكثر عندما ترغب في البحـث          
ƻعن حقل يحتوي على أي من هذه األحر.  

  .joan وJohn للبحث عن Jo[ha]n استخدام -:مثال

بعـد أول قـوس مسـتطيل       ! يمكن ضم عالمة التعجب     
  .الحرƻ الذي يليها من معيار البحثالستثناء 

لكـن  و Mind وMine للبحث عن  Min[!t] استخدام   -:مثال
  .Mintيستثنى البحث عن 
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  تƣƟيƣ مƴيار 

ƒمرك  

  .تسمح لك شبكة االستعالم بتحديد معيار بحث

 موضŊحقد ترغب، كما هو     مثالً  : قد تقوم بƎدخال معيار على حقل أو أكثر       
 بحـرƻ   ؤهاسماأبدأ  ت قائمة بكل المنتجات التي      في الشكل أدناه، في وضع    

C        وقيمتها في سوق األسهم أكبر من Ďوعليه يمكن عمل معيار بحـث      . ٠
يمكنك إدخال معيار في أي عـدد       . عبارة عن مزيج بين هذين المعيارين     

  .دون تحديد) الحقول(من األعمدة 

. لـة عالوة على ذلك، قد ترغب في تحديد معيارين أو أكثر كمعـايير بدي            
 لمزيد من التوضيح، قد ترغب في رؤيـة كـل المنتجـات التـي تبـدأ                

 ƻبحرB ƻأو حر C .يمكنك تحديد العديد من المعايير البديلة إذا أردت.  
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لمزيد من التوضيح،   . يمكنك عمل مجموعة من المعايير والمعايير البديلة        تƜميǁƐ Ʋمƴايير
بـدأ  ت رؤية كل المنتجات التـي        المثال التالي، في   يوضŎحقد ترغب، كما    

 أو تبدأ بحـرƻ     Ď٠ وقيمتها في سوق األسهم أكبر من        C بحرƻ   ؤهاسماأ
B       النظر عن قيمتها في سوق األسهم Ưبغ  .     ƻو  الحظ أن صـƈ  يطبـق

على سبيل المثال، إذا    . على االستعالم بالكامل وليس فقط على عمود واحد       
 وكانت قيمتها فـي     C  بحرƻ ؤهاسماأبدأ  تأردت رؤية كل المنتجات التي      

 وكذلك قيمتهـا    Bها بحرƻ   اؤسمأبدأ  ت أو التي    Ď٠سوق األسهم أكبر من     
الحظ االخـتالƻ البسـيط عـن المثـال          (Ď٠في سوق األسهم أكبر من      

تحـت  < 20، فƎنك ستحتاج في هذه الحالة إلـى تكـرار معيـار             )السابق
UnitsInStock ƻو في صƈ.  

  

  

  

  

  
  

  

  حفظ استعالم) ٥-١- ٤-٥(
  

ǁمǘƴتƨƐ ưƻƟ  •  انقر فوق قائمةƹد أمر ملŎالمنسدلة وحد ưƻƟ. 

  . على شريط األدواتưƻƟأو انقر فوق أيقونة 
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  إضافة عوامل تصفية) ٦-١-٤-٥(
  

 üامƳ وǉ ما
ÝƕيƻƬتǁƐ  

تعتبر التصفية بمثابة استعالمات بسيطة إال أنها تطبق فقط على الجـداول            
  .ية عرƯ البياناتأو النماذج المفتوحة، وتستخدم لتغيير كيف

  :فيما يلي بعƯ االستخدامات المفيدة للتصفية

 .تصفية السجالت التي ال تريدها •

•  Ưدةمثالً سنة (التركيز على جزء معين في العرŊمحد(. 

 .اًركبعرƯ السجالت التي تحقق معياراً م •

 .فرز السجالت تبعŅا لمحتويات عدد من الحقول •

  .)اعدي وتنازليتص( مختلفة فرز الحقول في عدة اتجاهات •
  

 ƖǘƜƨǁƐ ƕيƻƬتǁ
 Ɩبيانا ƕƽور Ǐƺ
 ƒƨƟ üوƣƜǁƐ

ƣيƣƟتǁƐ  

  .اعرƯ جدول قاعدة البيانات •

انقر فوق الخلية التـي تحتـوي علـى           •
  .العنصر الذي ترغب في عمل تصفية له

في الشكل المقابل، تم     موضŊحالفي المثال   
النقر فوق الخلية التي تحتوي على كلمة       

"car."  

 في  تƻƬيǁƐ ƒƨƟ ƕتƣƟيƣ  يقونة  انقر فوق أ   •
فيتم عـرƯ السـجالت      شريط األدوات، 

التي تحتوي علـى الكلمـة أو الكلمـات         
في هذا المثـال، تـم      .  في الحقل  محدŊدةال

   عرƯ السجالت التي تحتوي على كلمـة      
car في   üƾƟ ČÛ    ـح كما هوŊفـي   موض 

 موضŊـح الالشكل المقابل، علـى النحـو       
  .جانبه
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 ƖǘƜƨ ƕيƻƬتǁ
ƺ Ɩبيانا ƕƽور Ǐ

 ƒƨƟ üوƣƜǁƐ
ƚƤنموǁƐ  

فـي المثـال    . افتح جدول قاعدة البيانات    •
 علـى العناصـر     üƾƟČ  المقابل، يحتوي   

Car وVan وTruck.  

  
  

 تƻƬيǁƐ ƒƨƟ ƕنموƚƤ  انقر فوق أيقونة     •
وسوƻ يتغير شكل الجدول على النحـو       

   .في الشكل المقابل موضŊحال

  

   .čالحظ السهم المنسدل في حقل •

سهم المنسدل، فيمكنـك أن     انقر فوق ال   •
تقوم بتحديد أحد العناصر المعروضـة      

 .لتصفية هذا الحقل

 

 .Vanقمنا باختيار جانبه  موضŊحالفي المثال  •

  
  

 üامƳ ƼبيƯتǁ
ƕيƻƬتǁƐ  

، تƯبيƳ ƼامǁƐ üتƻøƬيƕ   انقر فوق أيقونة     •
، čفيتم فقط عرƯ الخاليا، داخل حقـل      

   .Vanالتي تحتوي على عنصر 
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 ء التصفيةإنها) ٧-١-٤-٥(

ƕيƻƬتǁƐ ƅنهاǕ  •  انقر فوق أيقونةƕيƻƬتǁƐ üامƳ ƕǁƐƦƋ.  

  
  

 معالجة االستعالم) ٢-٤-٥(
  

 إضافة حقول إلى االستعالم) ١-٢-٤-٥(
  

 Ǐƺ مǘƴتƨƐ ƞتƻǁ
 ƭرƳ ƕƾريƯ

  ǁƐتƬميم

 .افتح قاعدة البيانات •

 .ƨƐتǘƴماƖانقر فوق أيقونة  •

غب في تحريره وحدŎد     فوق االستعالم الذي تر    للفأرةانقر بالزر األيمن     •
  . من القائمة المنسدلةƳرǁƐ ƭتƬميماألمر 

  

 ǍǁƋ üƾƟ ƕƺاƮǕ
  ƨǗƐتǘƴم

فيظهر سهم متجه ألسفل في     .  غير مستخدم  üƾƟانقر داخل مربع نص      •
 . مربع النص

•    Ưد الحقل المطلـوب مـن          انقر فوق السهم لعرŎقائمة بالحقول، ثم حد 
  .القائمة

  

  
  

  

  



 ƒوƨاƟǁƐ Ɣƣياƾǁ ƕيǁوƣǁƐ ƕƬƢرǁƐ)ƕƨامƢǁƐ ƔƣƟوǁƐ(  
                                      ƖبياناǁƐ ƣƳƐوƽƒريƣتǁƐ üيǁƣ                                             

  

ēĐ

 

  االستعالمحذف حقول من) ٢-٢-٤-٥(
  

 ǅم üƾƟ ƹƤƟǁ
  ƨǗƐتǘƴم

 .اعرƯ االستعالم في طريقة عرƯ التصميم •

  الـذي يحتـوي علـى اسـم         üƾƟقم بالنقر المزدوج فوق مربع نص        •
 . فيتم تحديد اسم الحقل،الحقل الذي ترغب في حذفه

 .Deleteاضغط على مفتاح  •

  .Enterاضغط على مفتاح  •
  

 التحدید والفرز) ٣-٤-٥(
  

 ید وفرز البيانات من خالل معيار معينتحد) ١-٣-٤-٥(
  

ƖǘƜƨǁƐ Ʀرƺ               ،ƻخـر مختلـƈ السجالت التي تعمل عليها في ترتيب Ưإذا أردت عر
فقد تكون علـى سـبيل المثـال محتفظًـا          . ƺرƨ ƦريƲ يمكنك أن تستخدم    

             Ưلكنـك تريـد عـر ،ƻبسجالت الموظفين مرتبة حسب رقم الموظـ
  .السجالت في ترتيب أبجدي حسب االسم

. قة بيانات الجدول، يمكنك أن تستخدم أكثر من حقل فرز متجـاور           في ور 
إذا قمت بتحديـد    .  في النموذج   فقط ولكن يمكنك استخدام حقل فرز واحد     

أكثر من حقل فرز في ورقة البيانات، يكون الحقل في أقصى اليسار هـو              
 قد ترغب في إعادة ترتيـب األعمـدة قبـل       ،لذلك. الحقل األساسي للفرز  

  .الفرز
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 Ǐƺ ƖǘƜƨ Ʀرƻǁ
 Ɩبيانا ƕƽور

üوƣƜ  

 . لهاحدŎد األعمدة التي ترغب في فرز السجالت تبعاً •

 مـن   ƺرƦ تناǏǁƦ أو   ƺرƦ تƬاǎƣƳ  وحدŎد   ƖǘƜƨ من قائمة    ƺرƦاختر   •
 .القائمة الفرعية

 شـريط األدوات   Ƴلƺ  ǍøرƦ تنøاǏǁƦ   أو   ƺرƦ تƬاǎƣƳ أو انقر فوق    
Ǐƨياƽ.  

ب القيم في ورقة البيانات بداية من       يقوم الفرز التصاعدي بترتي    :ملحوظة 
يقـوم  ).  ومن أ إلـى ي   ĕ إلى   ٠مثالً، من   (أقل قيمة وحتى القيمة األكبر      

  .الفرز التنازلي بعكس هذه العملية
 

 Ǐƺ ƖǘƜƨ Ʀرƻǁ
ƚƤنموǁƐ  

 .الحقول التي تريد فرزهاحدŎد  •

 علـى شـريط األدوات      ƺرƦ تناǏǁƦ  أو   ƺرƦ تƬاǎƣƳ انقر فوق أيقونة     •
Ǐƨياƽ.  
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 تحدید وفرز البيانات تبًعا للمعامالت المنطقية) ٢-٣-٤-٥(
  

 ƖǘƜƨ ƕيƻƬتǁ
باƨتƐƣƢم ƈمر 
  ǁƐتƻƬيǁƐ ƕمتƣƾم

 .اعرƯ جدول في قاعدة البيانات •

 فيـتم عـرÛ     ƯتƻƬيƕ المنسدلة، ثم حدŎد أمر      ƖǘƜƨانقر فوق قائمة     •
 .قائمة فرعية

 . من القائمة الفرعيةƺرƦ متƣƾم/Ƴامü تƻƬيƕحدŎد  •

•  Ưإطار التصفيةيتم عر. 

يظهر سهم متجـه ألسـفل فـي        ف األول،   ǁƐüƾƟانقر داخل مربع نص      •
 .الجانب األيمن من المربع

انقر فوق السهم المتجه ألسفل لعرƯ قائمة منسدلة، ثم حـدŎد الحقـل              •
 .الذي ترغب في تطبيق التصفية عليه

 . وادخل معيار البحثمƴاييرانقر داخل مربع  •

ودة داخل الحقل، انقر داخل مربع نص       إذا أردت فرز السجالت الموج     •
 انقر فـوق السـهم المتجـه ألسـفل         . فرز، فيظهر سهم داخل المربع    

  .ƺرƦ تناǏǁƦ أو ƺرƦ تƬاǎƣƳلعرƯ قائمة منسدلة، ثم حدŎد إما 

 . هذه العملية على أي من الحقول األخرىكرŎر •

، قمنا باختيار عرƯ سجالت الموظفين فـي         أدناه موضŊحالفي المثال    •
 .č/č/ĕĐنة لندن والذين يعملون منذ مدي

  

  

 علـى   تƯبيƳ ƼامǁƐ üتƻøƬيƕ   لتطبيق عامل التصفية، انقر فوق أيقونة        •
 .شريط األدوات
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 ƖǘامƴمǁƐ
 ƣيƣƟوت ƕيƾƯمنǁƐ

  ǁƐمƴيار

 مـن أجـل     مركـب يسمح لك استخدام المعامالت المنطقية بتحديد معيار        
معـامالت مباشـرة    على ذلك، ينبغي أن تكون هذه ال      . البحث في الجداول  

  .وواضحة حتى يسهل استخدامها في أكسيس
 

ǍنƴمǁƐ ǈليƳ ƼبƯمǁƐ üƾƟǁƐ يارƴمǁƐ بيرƴت 

الذين تتراوح  البحث عن معلومات عن العميل      
  .Ĕĕ به هو ة الخاصID أرقام

CustomerID 89 

الذين تتراوح  يبحث عن معلومات عن العمالء      
  .ĔĔ وč بهم بين ة الخاصID أرقام

CustomerID 89< 

 ID الذي رقم يبحث عن معلومات عن العمالء      
  .Ĕĕالخاص بهم أكبر من 

CustomerID 89>  

الذين تتراوح  يبحث عن معلومات عن العمالء      
  .Ĕĕ وč بهم بين ة الخاصID أرقام

CustomerID 89=> 

الذين تتراوح  يبحث عن معلومات عن العمالء      
  .Ĕĕ بهم أكبر من أو يساوي ة الخاصID أرقام

CustomerID 89=<  

الذين تتراوح  يبحث عن معلومات عن العمالء      
  .Ĕĕ بهم ال يساوي ة الخاصID أرقام

CustomerID 89<>  

 Bristol.  City ''Leeds'' Or أو Leedsيبحث عن معلومات عن 
''Bristol'' 

يبحث عن معلومات عن األشخاص الذين تبدأ       
  .Mcهم بـ ؤأسما

Surname Like ''Mc*'' 

ومات عـن األشـخاص الـذين       يبحث عن معل  
عملوا في الشركة في الفترة مـن األول إلـى          

  .čĕĕĐمن ديسمبر عام  الخامس عشر

JoinDate Between1/12/
94 And 

15/12/94 
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  إصدار التقارير) ٥-٥(

  المنهاج الدراسي المعتمد 
  ٣٫٠دار للرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ـ اإلص
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  إنشاء تقارير) ١- ٥- ٥(
  

 ƕمƣƾن أول خطوة فـي سـبيل إنشـاء قاعـدة بيانـات                  مƎكما أوضحنا سابقا، ف 
ƻ عـرŊ وتُ. تكمن في تحديد الهدƻ من إنشاءها والمخرجات المطلوبة منها        

المخرجات بأنها المعلومات المعروضة على الشاشة أو تلـك التـي يـتم             
لشاشة المعروضة في المعتاد ورقة بيانات أو نمـوذج،         وتكون ا . طباعتها

كما يمكن طباعـة النمـاذج، إال أن التقـارير          . ناتج عن استعالم أو أمر    
. المطبوعة تعتبر الطريقة الفضلى لتقديم نسخة مطبوعة من المخرجـات         

ويفيد التقرير كثيرŅا عند الحاجة إلى معلومات تتعلق بمجموعـة سـجالت            
  .اجة إلى ملخص للمعلوماتخاصة وكذلك عند الح

عمـل  : ، مثـل  غراƯيمكنك أيضŅا استخدام التقارير في عدد كبير من األ        
تقرير عن ملخص لعمليات البيع في فترة معينـة أو ألسـعار األسـهم أو      

  .لقوائم المراسالت أو للفواتير

تتمثل الطريقة األسهل إلنشاء التقارير في استخدام معالجات مايكروسوفت         
يمكن اختيار التقرير المناسب من بين مجموعة كبيرة مـن          أكسيس، حيث   

 إنشـاء تقريـر باسـتخدام معـالج         فتتمثل في  ، أسهل طريقة  أما. التقارير
  .التقارير التلقائي الذي ينشƐ التقرير بالكامل وفقًا لتعليماتك

يسمح لك التجميع بتحديد وتنظيم البيانات في مجموعات منطقية لحسـاب           
يمكنـك  .  مجموعـات  č٠، حيث يŃسمح بما يصل إلى       المجاميع اإلجمالية 

  .كذلك ضم تقرير فرعي لتقريرك

      ŊفضŃأنـواع        قبل أن تحاول تصميم أي تقرير، ي Ưعلى بعـ ƻل أن تتعر
 المقدمة مع مايكروسوفت    Northwindالتقارير الموجودة في قاعدة بيانات      

يمكنك أيضŅا مشاهدة التقارير في طريقة عـرƯ معاينـة قبـل            . أكسيس
  .لطباعة وفي وضع التصميم للتعرƻ على الشكل العام للتقريرا
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 في ترتيب معين على الشاشة وفي ةدَّدالمحتقديم البيانات ) ١-١-٥-٥(
  التقرير

  

Ǖنشاƅ تƾرير 
 ǎƣموƳ

باƨتƐƣƢم مƴاǁج 
ǏƏاƾتلǁƐ اريرƾتǁƐ  

 .تƾاريرافتح قاعدة البيانات، وانقر فوق أيقونة  •

  .ƣƜيƣانقر فوق زر  •

  

  

  

  

  

 في المثـال الموضŊـح    . حدŎد الجدول أو االستعالم حيث توجد البيانات       •
 .Northwind من قاعدة بيانات Customers، قمنا بتحديد جدول أعاله

 .Ƴموǎƣ: تƾرير تلƾاǏƏحدŎد خيار  •

فيتم إنشاء التقرير المنسـق بصـورة مشـابهة         موÛƼƺƐ  انقر فوق زر     •
  :للشكل التالي ويعرƯ على الشاشة
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Ǖنشاƅ تƾرير 
ƣƜوǏǁ باƨتƐƣƢم 
مƴاǁج ǁƐتƾارير 

ǏƏاƾتلǁƐ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .تƾاريرافتح قاعدة بيانات وانقر فوق أيقونة  •

  .ƣƜيƣانقر فوق زر  •

  

  

  

  

  

 في المثـال الموضŊـح    . حدŎد الجدول أو االستعالم حيث توجد البيانات       •
 .Northwind من قاعدة بيانات Customers، تم تحديد جدول أعاله

• Ŏد خيار حدǏƏاƾرير تلƾت :ǏǁوƣƜ. 

  .يتم عرƯ التقرير بتنسيق جدول على الشاشةفموÛƼƺƐ انقر فوق زر  •
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Ǖنشاƅ تƾرير 
باƨتƐƣƢم مƴاǁج 

  ǁƐتƾارير

 .افتح قاعدة البيانات •

 .تƾاريرانقر فوق أيقونة  •

  .تƾرير ƣƜيƣ، فيتم عرƯ مربع الحوار ƣƜيƣانقر فوق أيقونة  •

  

  

  

  

  

 . أو االستعالم حيث توجد البياناتحدŎد الجدول •

 .مƴاǁج ǁƐتƾاريرانقر فوق خيار  •

 .موƼƺƐانقر فوق زر  •

  .يتم عرƯ الصفحة التالية من معالج التقارير •

  

  

  

  

  

  

  

 فـي مربـع   øƨƐتǘƴماƐƣøƜ/ Ɩوü حدŎد الجدول أو االستعالم في جزء     •
  .الحوار
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 üوƾƟǁƐ ƣيƣƟتǁ
ǁƐتƨ Ǐيتم 

 ǍǁƋ تهاƺاƮƋ
  ǁƐتƾرير

حقل المطلوب، ثم انقر فوق السهم المتجه لليسار إلضـافة          انقر فوق ال   •
 . في مربع الحوارƾƟǁƐوǁƐ üمƔƣōƣƟالحقل إلى جزء 

في الشكل  .  اإلجراء السابق إلضافة الحقول المطلوبة إلى التقرير       كرŎر •
، قمنـا   NorthwindالموضŊح أدناه والذي يعتمد على قاعـدة بيانـات          

 CompanyNameو CustomerIDبƎضـــــافة الحقـــــول 
  .Phoneو ContactNameو

  

  

  

  

  

  

  

  . لالستمرارǁƐتاǏǁانقر فوق زر  •
 

 Ɩتوياƨم ƕƺاƮǕ
 ǍǁƋ ƲميƜت
  ǁƐتƾرير

  .تسمح لك الصفحة التالية المعروضة بƎضافة مستويات للتجميع •

  

  

  

  

  

  

  

 لالنتقال إلى الصفحة التالية     ǁƐتاǏǁفي هذا المثال، قمنا بالنقر فوق زر         •
  .من معالج التقارير
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 ƖǘƜƨǁƐ Ʀرƻǁ
 üƢƐƣ ƔƣوƜموǁƐ

  ǁƐتƾارير

تسمح لك هذه الصفحة من معالج التقارير بفرز السجالت التي تعمـل             •
 .عليها حتى أربعة حقول، وذلك بترتيب تصاعدي أو تنازلي

  

  

  

  

  

  

  

 أوالً،  CompanyNameفي هذه الحالة، قمنا باختيار الفرز بواسـطة          •
 . أدناه على النحو الموضŊحPhoneثم بواسطة 

  

  

  

  

  

  

  

  . لالنتقال إلى الصفحة التاليةǁƐتاǏǁانقر فوق زر  •
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 ƯيƯƢت ƣيƣƟتǁ
  ǁƐتƾرير

 .تسمح لك الصفحة التالية من معالج التقارير بتحديد تخطيط التقرير •

 .ƮبƯ أو ƣƜوǏǁ أو Ƴموǎƣيمكنك تحديد تخطيط  •

 .Ǐƾƺƈ أو Ƴموǎƣيمكنك ضبط اتجاه الصفحة على  •

ƮبƳ ƯرƟ üƾƟǁƐ ƭتǍø تƟتøوǎ       يار  كذلك يمكنك تحديد مربع االخت     •
üوƾƟǁƐ ƕƺكا ƕƟƻƬǁƐوذلك حتى تناسب الحقول حجم الصفحة ،.  

  

  

  

  

  

  

  

 لالنتقـال إلـى     ǁƐتøاǏǁ بعد تحديد الخيارات المطلوبة، انقر فوق زر         •
  .الصفحة التالية من معالج التقارير
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 Ưنم ƣيƣƟتǁ
  ǁƐتƾرير

لـنمط المطلـوب    تسمح لك الصفحة التالية من معالج التقارير بتحديد ا         •
 أو  رøƨمǏ  أو   øƨƈوøƳ ƣريƭ   للتقرير من بين عدد من األنماط مثل        

ƞاتƺ ǎƣأو رما ƕأو شرك ƯƸƮ أو ǏƮرƳ. 

  

  

  

  

  

  

  

 لالنتقـال إلـى     ǁƐتøاǏǁ بعد أن تحدŎد النمط المطلوب، انقر فـوق زر           •
  .الصفحة التالية من معالج التقارير
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خيرة، وهي تسمح لك بمنح التقريـر       الصفحة التالية من المعالج هي األ      •  ǁتƨميǁƐ ƕتƾرير
  .اسمŅا

  

  

  

  

  

  

  

 . اسماً للتقرير في مربع النص العلويادخل •

 .مƴاينǁƐ ƕتƾريرافتراضيŅا، يتم تحديد زر  •

 . إلنشاء التقرير ومعاينتهƋنهاƅانقر فوق زر  •

  :، على النحو التاليتهيتم عرƯ التقرير النهائي على الشاشة لمعاين •
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 ديل تقريرتع) ٢-١-٥-٥(
  

 Ǐƺ ريرƾت ƞتƻǁ
 ƭرƳ ƕƾريƯ

  ǁƐتƬميم

 .افتح قاعدة البيانات •

 .تƾاريرانقر فوق أيقونة  •

 فوق اسم التقرير الذي ترغب فـي تحريـره،          للفأرةانقر بالزر األيمن     •
  . من القائمة المنبثقةƯريƳ ƕƾرǁƐ ƭتƬميموحدد أمر 

 

 Ʋمرب ƭرƴǁ
ƖƐوƣǓƐ  

 .Ƴرƭ من قائمة مربƣǓƐ ƲوƖƐاختر  •

  .ƽياǏƨ على شريط األدوات مربƣǓƐ ƲوƖƐأو انقر فوق أيقونة 
  

ƳناƬر ǁƐتƟكم 
  ǁƐ Ǐƺتƾرير

 :هناك ثالثة أنواع من عناصر التحكم، نوضحها فيما يلي •

  

تستخدم عناصر الـتحكم المنضـمة فـي عـرƳ           ƯنƬر تƟكم منƮم
البيانات من الحقول الموجـودة فـي الجـداول أو          

يم عبارة عن نص    يمكن أن تكون الق   . االستعالمات
أو أرقام أو بيانات أو صـور أو رسـوم أو قيمـة             

أشـهر أنـواع عناصـر      ). مثل نعم أو ال   (منطقية  
يذكر أن إنشـاء    . التحكم المنضمة هو مربع النص    

 .عناصر التحكم المنضمة سهل للغاية

ƳنƬر ǁƐتƟكم Ʒير   
  ǁƐمنƮم

هو عنصر التحكم الذي يعرƯ معلومات مثل نص        
ال يشــتق . ت أو صــورأو أســطر أو مســتطيال

  .عنصر التحكم غير المنضم من الجدول

ƳنøøøƬر تƟكøøøم 
ƒوƨƟم  

  .تعبيرلهو نتيجة 

ƖƐوƣǓƐ Ʋهو نفسه مربع األدوات المتاح في         مربƚƤنماǁƐ .  يمكـن
إنشاء كل أنواع عناصر التحكم باسـتخدام مربـع         

  .األدوات
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Ĕĕ

 .Ƴرƭ من قائمة مƾƟǁƐ ƕوƽüاƏإذا لم يتم عرƯ قائمة الحقل، اختر  •

• Ŏمن الطرق التاليةحد Ćد الحقل أو الحقول باستخدام  أي: 

ƔƣōƣƟمǁƐ üوƾƟǁƐ ƅƐرƜǕƐ 

 ǅøøم ƕøøƳموƜم
 üوøøøøøøƾƟǁƐ

ƔاورƜمتǁƐ  

، Shiftانقر فوق الحقل األول ثم اضغط على مفتـاح          
  .وأثناء ذلك انقر فوق ƈخر حقل في مجموعة الحقول

 ǅøøم ƕøøƳموƜم
ƕƽرƻمتǁƐ üوƾƟǁƐ  

  .أثناء النقر فوق كل حقلفي  Ctrlغط على مفتاح اض

   ǍلƳ üوƾƟǁƐ üك
üوƾƟǁƐ ƕمƏاƽ  

انقر نقرŅا مزدوجŅا فوق شـريط العنـوان فـي قائمـة          
  .الحقول

 ƫن Ʋمرب ƅنشاǕ
  منƮم

. اسحب الحقل أو الحقول إلى منطقة النموذج حيث ترغب في وضـعها            •
 .سوƻ تحتفظ الحقول بترتيبها كما في قائمة الحقول

 
 ƫن Ʋمرب ƅنشاǕ

Ƣتƨبا Ʋم مربƐƣ
ƖƐوƣǓƐ  

 مؤشر الفـأرة    حرŎك. انقر فوق أيقونة مربع النص على مربع األدوات        •
نحو النموذج، فتالحظ تغيŇر شكله إلى مربع صغير يشبه أيقونة مربـع            
النص، لكن مع وجود عالمة زائد خارج الحد األيسـر العلـوي مـن              

 .المربع

  . فيهانقر فوق التقرير في المكان الذي ترغب بوضع مربع النص •

إذا أردت من التقرير عرƯ عنوان مختلƻ، انقر فـوق مربـع العنـوان              
  .اا جديدŅواكتب عنوانً

 

ǅƐنوƳ ƅنشاǕ  •  انقر فوق أيقونةǅƐنوƴǁƐفي مربع األدوات . 

 .انقر فوق التقرير في المكان الذي ترغب بوضع العنوان فيه •

  .المطلوباكتب العنوان  •

أرة وسحب المؤشر إلنشاء مربع     بدالً من ذلك، يمكنك الضغط على زر الف       
  .من أي حجم، حيث يمكنك كتابة العنوان فيه
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ĕ٠

ǕنشاƳ ƅنƬر 
تƟكم منƮم 

 Ʋم مربƐƣƢتƨبا
ƖƐوƣǓƐ  

 . لعرƯ قائمة الحقولƳرƭ من قائمة ƽاƏمƾƟǁƐ ƕوüاختر  •

 .انقر فوق أيقونة األداة المناسبة في مربع األدوات •

  .رير الحقول واسحبه إلى التق من قائمةحدŎد حقالً •

  

ǕنشاƳ ƅنƬر 
تƟكم Ʒير منƮم 
ƈو ƳنƬر تƟكم 

مƨƟوƒ باƨتƐƣƢم 
ƖƐوƣǓƐ Ʋمرب  

 . لعرƯ قائمة الحقولƳرƭ من قائمة ƽاƏمƾƟǁƐ ƕوüاختر  •

 .انقر فوق أيقونة األداة المناسبة في مربع األدوات •

  .انقر فوق التقرير •

  

 ƫيير نƸتǁ
ǅƐنوƴǁƐ  

 .قم بالنقر المزدوج فوق العنوان •

  .لجديد ااكتب العنوان •
 

 ƫن Ʋمرب ƅنشاǕ
ƒوƨƟم  

 . إلى مربع النص، فيتغير شكله إلى نقطة إدارجالفأرةانقل مؤشر  •

  .اكتب التعبير •
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ĕč

  

 ƯبƮ
ƫƏاƬƢǁƐ  

عندما نقوم بƎنشاء تقرير، يفترƯ أكسيس خصائص لكل عناصر التحكم 
 عناصر وتكتب. الخاصة به وكذلك للتقرير واألجزاء المختلفة الموجودة فيه

. المرتبطة بهالمنضمه خصائص من الجداول أو االستعالمات التحكم ا
  .الخصائص من خالل صفحة الخصائصهذه يمكنك عمل تعديالت في و

لعرƯ عـدد أكبـر مـن       . تظهر صفحة الخصائص مع عرƯ للخصائص     
  .الخصائص، تحرك خالل القائمة

من خالل النقر فوق عالمات التبويب، يمكنك أن تختـار رؤيـة خصـائص              
  . أو الحدث أو التخطيط أو خصائص أخرىالبيانات

يمكن التعبير عن األنواع المختلفة للخاصية من خالل الخصائص الموجـودة           
  .في النماذج

  :فيما يلي بعƯ الخصائص المرتبطة بالتقارير
 HideDuplicates  تستخدم في إخفاء البيانات الموجودة في عنصر

مة  القيهاالتحكم عندما تكون لهذه البيانات نفس
 .الموجودة في السجل السابق

 RunningSum وصتحدد اإلجمالي الموجود في مربعات النص .
  .Run over Groupيمكنك ضبط الخاصية على 

 CanGrow, 
CanShrink  تشير هذه الخاصية إلى إمكانية تصغير أو تكبير

جزء التقرير أو مربع النص أو التقرير الفرعي 
ال يمكن . ياناتلكي يضم القدر المطلوب من الب

  .استخدام هذه الخاصية مع رأس أو تذييل الصفحة
  

 ƕƟƻƬ ƭرƴǁ
ƫƏاƬƢǁƐ  

•       Ņالتصميم، وانقر نقر Ưافتح التقرير بطريقة عر Ņر ا فوق كائن  ا مزدوجƬنƳ
 .ǁƐتƟكم

 مـن   ƬƢاƫƏ وحدŎد   للفأرة بالزر األيمن    ƳنƬر ǁƐتƟكم أو انقر فوق كائن     
 .القائمة المنسدلة

  .Ƴرƭئمة  من قاƬƢاƫƏأو اختر 
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ĕĎ

 

 إنشاء وتخصيص رأس وتذييل التقرير) ٣-١-٥-٥(

 Ƨƈر ƫيƬƢتǁ
  وتƤييǁ üلتƾرير

في تعديل  ) đ-đ-č-Ď(استخدم التقنيات الموضŊحة في الجزء السابق        •
  .محتويات جزء رأس أو تذييل التقرير

  

 

تجميع البيانات في إجماليات التقرير واإلجماليات الفرعية وما ) ٤-١-٥-٥ (
  إلى ذلك

  

ǁƐتƜميƲ باƨتƐƣƢم 
  مƴاǁج ǁƐتƾارير

تعتبر أسهل طريقة لتجميع المعلومات في التقرير هـي اسـتخدام معـالج             
  .التقارير

  

  

  

  

  

  

  

  

حدŎد الحقل الذي ترغب في تجميع التقرير بواسطته وانقر فوق زر السـهم             
يمكنك استخدام األسهم المتجهة ألعلى وألسفل فـي ضـبط          . المتجه لليسار 
  .لأولوية الحق

  

  

  

  

  


