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 Understanding Databasesفهم قواعد البيانات   1

ة دليل هواتن العمالء، أو التحكم في رية لتنظيم ومتابعة األعمال، كإدارامج قواعد البيانات في مجال األعمال التجارتُستخدم ب

قواعد البيانات في تنظيم امج ريُمكن استخدام ب ،ادروعلى مستوى األف .هارالمبيعات وغي رفواتي رصدة المخازن، واستصدارأ

 Microsoftنامج رامج في قواعد البيانات، برومن هذه الب .هاراض الشخصية كالوصفات الطبية وغيروتصنين مجموعة األغ

Office Access 2010ق إلى كيفية التعامل معه.ر، الذي سوف نتط 

 Key Conceptsالمفاهيم األساسية   1.1

 Microsoft Accessنامج روع في العمل مع برف عليها قبل الشروالمصطلحات التي ينبغي التعهناك العديد من المفاهيم 

 ، وفيما يهتي بعض هذه المفاهيم والمصطلحات.2010

 Databaseقاعدة البيانات   1.1.1

وتتكون قاعدة البيانات من  .تبطة مع بعضها البعض بعالقة مارالبيانات المنطقية الم رقاعدة البيانات: هي مجموعة من عناص

(. ومن األمثلة على Records/ سجالت)(، وصفوف Fields/ حقول)، ويتكون الجدول من أعمدة رجدول واحد أو أكث

يخ رجة الموظن، تارقم الموظن، اسم الموظن، درالسجالت: السجل الخاص بموظن معين، الذي يتكون من عدة حقول، مثل: 

اد تخزينها في جهاز الحاسو  َعلى نحو منظّم، بشكل رها من بيانات الموظن التي يُ رابع له...وغياتب، والقسم الترالتعيين، ال

 يُمكنك من البحث ضمن هذه البيانات واإلضافة والتعديل عليها بسهولة.

 .رتبطة مع بعضها، والتي تختص بموضوع أو أكثرلذا يُمكن وصن قاعدة البيانات بهنها: مجموعة من البيانات الم

 Data & Informationالبيانات والمعلومات   2.1.1

أو األصوات المتعلقة بموضوع  رموز أو الصورقام أو الروف أو الكلمات أو األرهي مجموعة من الح (:Data /البيانات)

البيانات بعد تيب، وينتج عن هذه ر( دون ترقام الوظيفية، المهن، الصوراألسماء، األ)معين، ومثال ذلك: بيانات الموظفين 

  .(Information /معلومات)ة لها معنى، ما يُطلق عليه مصطلح راجها بصورالمعالجة، وإخ

ها بهنها بيانات رإلى بيانات، ولكن عند تفسيتشير  (90، 925علي، )الكلمات  فإنق بين البيانات والمعلومات؛ رك الفردتوكي 

 ،ى للمعالجةرعند استخدام وسائل أخو .هذه البيانات معلومات تصبح ،90ومعدله  ،925ومجموع عالماته  ،لطالب اسمه علي

  ينتج من البيانات نفسها معلومات مختلفة.

 How a database is organizedكيفية تنظيم قاعدة البيانات   3.1.1

 : ر، وكل جدول يحتوي سجالت وحقوالؤ، وفيما يهتي توضيح لهذه العناصرتحتوي قاعدة البيانات جدوالؤ واحداؤ أو أكث

، (Fields/ حقول)ويطلق عليها ستخدم لتخزين البيانات بشكل منظم، حيث يتكون الجدول من أعمدة يُ : Table /الجدول -1

 (.Records/ سجالت) يطلق عليها صفوفمن و

 الموجودة في صن واحد من جدول قاعدة البيانات.المتعلقة بشيء محدد، و: مجموعة البيانات Record/ السجل -2

 . قام الهواتنرت، مثل أكة الموجودة في عمود واحد من جدول قاعدة البيانارالبيانات المشت: Field/ الحقل -3

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
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  Common uses of large-scale databasesاستخدامات قواعد البيانات   4.1.1

ى روأخ ،عادة ما تقوم المؤسسات بتنظيم بياناتها في جداول منفصلة، مقسمة حسب نوعها، كجداول خاصة بالموظفين

جاع البيانات واالستفادة ربط هذه الجداول معاؤ، بشكل يسهّل استروتُستخدم قواعد البيانات ل .الخ...،ى بالمناطقروأخ ،بالمبيعات

وفيما يلي  .رنامج قواعد البيانات أكثركانت الحاجة إلى ب ركة معينة أو مؤسسة أكبروكلما كان كّم البيانات التي تخّص ش .منها

 بعض األمثلة على استخدام قواعد البيانات:

 ات، وكذلك تنظيم رحالت للطائرتُساعد قواعد البيانات على تسهيل تنظيم مواعيد ال ان ونظام الحجز:ركات الطيرش

 .اإلنترنتشبكة  رحالت والحجز عبرمتابعة أوقات ال رين، حيث أصبح باستطاعة المسافرجوزات المسافح

 :ة راؤ مهماؤ، وذلك ألنها تحتاج إلى معالجة مستمرونياؤ أمرلقد أصبح االحتفاظ بالسجالت الحكومية إلكت السجالت الحكومية

 .ودقيقة وتخزين آمن

 ة بياناتها واالحتفاظ بها، رتستطيع من خالله إدا رمتطووني رإلكتسات إلى نظام تحتاج هذه المؤسفية: رالحسابات المص

 .يعروكذلك تنفيذ عملياتها بشكل س

 ضى في المستشفيات، واالستعالم عنها وتحديثها بشكل سهل رلمتابعة سجالت الم ضى في المستشفيات:رسجالت الم

 ة ال بد منها.رورودقيق، أصبح استخدام قواعد البيانات في هذا المجال ض

 (1-5) ينرتم

 (.لمعرفة اإلجابات 68انظر ملحق إجابات األسئلة ص ) :أجب عن األسئلة اآلتية جميعها

 المعلومات، الحقل، السجل؟ ،ما المقصود بكل مما يهتي: قاعدة البيانات، البيانات -0

 مّم تتكون قاعدة البيانات؟ -0

 ثالثاؤ من المؤسسات التي تستخدم قواعد البيانات بشكل واسع. راذك -3

 ان.ركات الطيربيّن مجاالت استخدام قواعد البيانات لدى ش -4

 Database Organizationتنظيم قاعدة البيانات   2.1

 اآلتية: راعاة األمورعند تنظيم قاعدة البيانات ينبغي م

 Table organizationتنظيم الجدول   1.2.1

توي بيانات عن الدواء مثالؤ، يُمكن أن يحتوي حقوالؤ يجب أن يحتوي الجدول على بيانات تتعلق بموضوع واحد فقط، فجدول يح

ولكن يجب أن ال يحتوي على بيانات ال تتعلق بالدواء، مثل نوع  ،يخ الصنع، الكمية،...رقم الدواء، واسم الدواء، تارمثل: 

 ال يتعلق بموضوع الدواء. رآخ رعنصأّي  ة أورالسيا

 Field organizationتنظيم الحقل   2.2.1

اؤ واحداؤ من البيانات، فحقل اسم رالحقل يحتوي مجموعة من البيانات المتشابهة، لذلك يجب أن يتضمن كل حقل عنصبما أن 

 ."راالسم األخي"كتب معه ت، وال أن "مكان اإلقامة للعميل"بداخله  تكتبالعميل األول مثالؤ، ال يجوز أن 

 Data typeنوع البيانات   3.2.1

ال...الخ، فعلى / يخ أو نعمرقم أو تارنوع البيانات بشكل يتوافق مع محتوى البيانات في الحقل الواحد، من نص أو  ريجب أن تختا

، وسيهتي مزيد (Text/ نص)اسم المؤلن( الذي هو )( السم الحقل Number/ قمر)سبيل المثال ال يجوز تحديد نوع البيانات 

  .إنشاء الجداولمن التوضيح ألنواع البيانات عند الحديث عن 

  Field propertiesخصائص الحقل   4.2.1

والقيمة  ،ويمكنك التعديل على خصائص الحقل، مثل حجم الحقل .يمتلك كل حقل خصائص تتعلق بنوع البيانات المخزنة فيه

 حه الحقاؤ.رسيتم شمما  ،هاروغي ،والتنسيق ،اضيةراالفت
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 Primary keyاألساسي مفتاح ال  5.2.1

أساسي للجدول مفتاح بين السجالت. ومن المهم تحديد  رارقابلة للتك رحقل أو مجموعة حقول، بياناتها غي هوساسي األمفتاح ال

( AutoNumber/ قيم تلقائيرت)بإضافة حقل نوع بياناته  Access 2010نامج رة. ويقوم بررللتهكد من عدم وجود سجالت مك

غم من أن ذلك يضمن تمييز السجل وعدم روعلى ال .جديد يضاف إلى الجدولقيم مع كل سجل رفي بداية كل سجل، ويتزايد الت

نفسه(، لذلك يُفضل أن تقوم بتحديد فتاح المباستثناء )ه، فإنه يعني كذلك أن هناك احتمالية لتطابق البيانات في سجلين رارتك

 ساسي بنفسك. األمفتاح ال

 Indexس رالفه  6.2.1

 رارولضمان عدم تك ،يع عمليات البحث في الجدول باستخدام حقل معينرس لتسرالفها Access 2010نامج ريستخدم ب

 راراألساسي، فال يسمح بتكمفتاح فإنه يعمل بمثابة ال البيانات، رارمع منع تك "سرمفه"وعند تعيين خاصية  .محتويات الحقل

 البيانات في الحقل نفسه.

 (2-5) ينرتم

 (.لمعرفة اإلجابات 68انظر ملحق إجابات األسئلة ص أجب عن األسئلة اآلتية جميعها: )

 ، بيّنها.راعاة عدة أمورعند تنظيم قاعدة البيانات ينبغي م -0

 األساسي، خصائص الحقل؟مفتاح س، الرالفه نوع البيانات، ما المقصود بكل من: -0

 األساسي في قواعد البيانات؟مفتاح س، الر: الفهكل من ما الفائدة من -3

 Relationshipsالعالقات   3.1

غب روتمن جدول داخل قاعدة البيانات،  رموجودة في أكث رفتها عن أحد العناصراد معرفي بعض األحيان قد تكون البيانات الم

 - (Unique field/ يدرحقل ف)يق ربط البيانات في جدول معين عن طريُمكنك تنفيذ ذلك من خالل  في تجميع هذه البيانات معاؤ.

البيانات  رارقلل من تكل الحصول على المعلومات ويسهّ الذي ي راألم، رمن جدول آخ رالجدول ـ مع حقل آخبياناته في  ررال تتك

 في الجداول.

ساسية في يق مطابقة البيانات الموجودة في حقول المفاتيح األرويتم إنشاء عالقات بين السجالت الموجودة في الجداول عن ط

ط تطابق نوع البيانات في كال ر، بش(Foreign Key/ جيرالخامفتاح ال)يُسّمى  رمن جدول آخ رتلك الجداول مع حقل آخ

 الحقلين. 

وفاؤ باسم رنظاماؤ مع Access 2010نامج ريستخدم ب ،تبطةرولضمان صحة العالقات القائمة بين السجالت في الجداول الم

نامج راألساسي في الجدول، يقوم البمفتاح قيمة ال رفعندما تحذف سجالؤ أو تغي .(Reference Integration/ جعيرالتكامل الم)

لديك عالقة بين  . فإذا كانتبطة؛ للتهكد من بقاء العالقات بين الجداول صحيحةرات الالزمة في الجداول المراء التغييربإج

(، ألن فرمع)بح عالمات هذا الطالب بدون تحذف أحد أسماء الطلبة، ستصدت أن رالعالمات( وأ)أسماء الطلبة( و)الجدولين 

ا، فالهدف من التكامل المراسم الطالب( الذي ي)ف رالسجل المع جعي هو منع حذف السجالت التي لها رجع إليه لم يعد موجودؤ

 ى. ربيانات في جداول أخ

 (.Tables/ الجداول)الحديث عن ق لموضوع العالقات بشكل مفصل الحقاؤ في نهاية روسوف يتم التط

 (3-5) ينرتم

 (.لمعرفة اإلجابات 68انظر ملحق إجابات األسئلة ص أجب عن األسئلة اآلتية جميعها: )

 ما المقصود بالعالقات؟ -0

 بيّن الهدف من إنشاء العالقات بين الجداول. -0

 وضح األساس الذي تقوم عليه العالقات بين الجداول. -3

 بين أهمية المحافظة على صحة العالقات. -4
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 Operationة قواعد البيانات رعمليات إدا  4.1

قبل إنشاء  راؤ بسيطاؤ، إذ ال بد من القيام بالعديد من األمورف ـ أمرتها ـ بشكل محترإنشاء قاعدة بيانات وتصميمها أو إدا يعدّ ال 

يُمّكن  بط هذه الجداول معاؤ بالعالقات المناسبة، بشكلرقاعدة بيانات، كتحليل البيانات، وتوزيعها في جداول حسب نوعها، و

متخصصون في )وال يتم ذلك إال إذا قام بتصميمها أشخاص مؤهلون و .الالزمة ريرجاع البيانات والتقارالمستخدمين من است

 .(Database Specialists/ قواعد البيانات

(، الذين يتم Users/ المستخدمين)جاعها من قبل روبعد االنتهاء من تصميم قاعدة البيانات وإنشائها، يتم إدخال البيانات واست

ة قاعدة البيانات، رإدا، المسؤول أيضاؤ عن (Database Administrator/ مسؤول قاعدة البيانات)تحديد صالحياتهم من قبل 

 خلل في نظام قاعدة البيانات.أّي  ومتابعة المستخدمين، واالحتفاظ بالنسخ االحتياطية، واستعادتها في حال حدوث

 (4-5) ينرتم

 (.لمعرفة اإلجابات 68انظر ملحق اإلجابات ص األسئلة اآلتية جميعها: )أجب عن 

 ة قواعد البيانات.ربين وظيفة كل من: مسؤول قاعدة البيانات، المصمم، المستخدم في إدا -0

 من المسؤول عن تعيين صالحيات المستخدمين في قواعد البيانات؟ -0

 اؤ بسيطاؤ؟رأم – فربشكل محت –تها را أو إدالماذا ال يعّد إنشاء قاعدة بيانات وتصميمه -3
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Alt + F4 

 Using the Application التطبيقاستخدام   2

 Working with Databasesالتعامل مع قاعدة البيانات   1.2

 Opening a database applicationفتح تطبيق قواعد البيانات   1.1.2

 اتبع الخطوات اآلتية: ،Access 2010نامج رشغيل بلت

 .( Start/ ابدأ)انقر على زر  .0

 .(All Programs/ امجركافة الب)انقر على  .0

 رفتظه (،Microsoft Office Access 2010فتظهر الئحة، اختر منها األمر ) ،(Microsoft Officeانقر على ) .3

غة، ر(، التي تمّكنك من إنشاء قاعدة بيانات جديدة فاFile/ عالمة التبويب )ملن مكوناتض ريتم عو نامج،رنافذة الب

  .أو فتح قاعدة بيانات موجودة

 

 Closing a database application تطبيق قواعد البياناتإغالق   2.1.2

 يقتين اآلتيتين:راتبع خطوات إحدى الط ،Access 2010نامج رإلنهاء العمل مع ب

  انقر على زر(إغالق /Close ) نامج.رالموجود في أعلى نافذة الب 

  ملنمن الئحة( عالمة التبويب /Fileالمع )روضة، اختر (إنهاء /Exit).  

 Opening a databaseفتح قاعدة بيانات   3.1.2

 اتبع الخطوات اآلتية:، C:\ICDL S5\M5 ملفات العمل ( من مجلدaccdbالكتب.)لفتح قاعدة البيانات 

 .Access 2010نامج رافتح ب .0
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Ctrl + O 

 ربع الحوارم ر، فيظه (Open/ فتح)انقر على زر وضة، ر( المعFile/ )ملنعالمة التبويب ضمن  .0

 .(Open/ فتح)

 .المقابلاض محتوياته في الجزء رليتم استع (:C)ص المحلي رعلى الق ر، انقمن جزء التنقل .3

 .(ICDL S5)اؤ مزدوجاؤ على المجلد رنق رانق .4

 .M5اؤ مزدوجاؤ على المجلد رنق رنقا .5

 .(Open/ فتح)، ثم انقر على زر (accdbالكتب.)حّدد قاعدة البيانات  .6

  مفتوحة.أبق قاعدة البيانات  .7

 

 ئيسية لقاعدة البيانات:رلنافذة الوفيما يهتي توضيح لمكونات ا

 

/ رالتصغي) رارالملن(، وأز) قاعدة البياناتمجية، واسم رويحتوي على اسم الب: (Title Bar /يط العنوانرش) -1

Minimizeو ،)(رالتكبي /Maximize أو )(االستعادة /Restoreو ،)(اإلغالق /Close.) 
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Ctrl + F1 

 

 

(، File/ ملن)جميعها، ويحتوي على عالمة التبويب  Access ريط الوصول إلى أوامر: يتيح هذا الش(Ribbonيط/ رالش) -2

 السابقة. Microsoft Officeات ر( المستخدمة في إصداFile/ ملن)ومحل قائمة   Officeزر التي حلّت محل 

ة ملفاتك إنشاء الملفات وفتحها وحفظها رـ والتي تمّكنك من إدا (File/ ملن)ة في عالمة التبويب روتسمى هذه الميزات المتواف

 .Backstageض ريقة العرسالها، وحمايتها ومعاينتها وطباعتها ـ بطروإ

 رار( أيضاؤ على عالمات تبويب قياسية عدة، تحتوي كل منها على مجموعة منطقية من األزRibbon/ يطرالش)ويحتوي 

، وفي نهاية قاعدة البياناتالمحدد في  ربعض عالمات التبويب السياقية حسب العنص ريتم إظهاتبطة، ور( المIcons/ األيقونات)

 نامج.رالتعليمات الذي يساعدك في البحث عن الموضوعات المتعلقة بالبزر يط يوجد رالش

 

 
/ تنسيق النص)على األيقونة الخاصة به، ويبين الشكل أدناه أيقونات المجموعة  رمجموعة بالنقأيّة  في رأمأّي  رويُمكنك اختيا

Text Formatting:) 

   

يتعلق بمزيد من  ربع حوارم رإلظها  (Dialog Box Launcher/ ربع الحوارتشغيل م)على زر  ركما يُمكنك النق

 الموجودة في تلك المجموعة. رات لألوامرالخيا

المزدوج على عالمة التبويب النشطة،  ره بالنقر( وتصغيRibbon/ يطرالش)ويُمكنك إخفاء 

يط ال رالش رالتعليمات، وبعد تصغيزر الموجود بجانب   رالتصغيزر على  رأو بالنق

 ى. رة أخريقة السابقة مرالط ررّ يط كرالش روإلعادة إظها منه سوى عالمات التبويب. ريظه

/ إنشاء)عالمة تبويب مثل عالمة التبويب أيّة  ة واحدة علىرت مر(، أنك إذا نقRibbon/ يطرالش) روياُلحظ بعد تصغي

Createقة العمل. رمكان في وأّي  على رد النقريطها، وسيعود لالختفاء بمجرش ر( سيظه 

اؤ راريط أزرهذا الش ر: يوف(Quick Access Toolbarيع/ ريط أدوات الوصول السرش) -3

منها إلى أّي  على راستخداماؤ، حيث يحتوي على مجموعة من األيقونات، يؤدي النق راألكث رلألوام

 يع.روس رتنفيذ مهمة معينة بشكل مباش

دت ر(، وإذا أFile/ ملن)النافذة، فوق عالمة التبويب  راضي أعلى إطاريع بشكل افتريط أدوات الوصول السرش رويظه

 الخطوات اآلتية: (، فاتبعRibbon/ يطرالش)ه أسفل رإظها

 .( Customize Quick Access Toolbar/ يعريط أدوات الوصول السرتخصيص ش)انقر على زر  .0

 (.Show Below the Ribbon/ يطرأسفل الش رإظها)انقر على  .0
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 F11 

أيّة  أيقونة فيأيّة  ة األيمن علىرالفهزر ب رإليه أو حذفها، وما عليك إال أن تنق ريط بإضافة األوامرويُمكنك تخصيص هذا الش

 Add to Quick Access/ يعريط أدوات الوصول السرإضافة إلى ش) رمنها األم رالئحة السياق، وتختا رمجموعة، لتظه

Toolbarيط.ر(، وبذلك تضاف هذه األيقونة إلى هذا الش 

الئحة السياق،  ريقونة لتظهة األيمن على هذه األرالفهزر ب ريط فما عليك إال أن تنقردت حذف أيقونة من هذا الشرأما إذا أ 

(، وبذلك تحذف Remove from Quick Access Toolbar/ يعريط أدوات الوصول السرإزالة من ش) رمنها األم روتختا

 يط.رهذه األيقونة من هذا الش

نة لقاعدة البيانات من جداول  Accessض كافة كائنات رفي هذا الجزء يتم ع(: Navigation Pane/ جزء التنقل) -4 المكوِّ

ض ريقة عر، حيث يُمكنك من خالل هذا الجزء التنقل بين هذه الكائنات، كما تستطيع التحكم في طريرواستعالمات ونماذج وتقا

 .الكائنات فيه

 روذلك بالنق ،هرض محتويات الكائنات أو إظهارمساحة كافية لع رويُمكنك إخفاء هذا الجزء لتوفي

 الموجود في أعلى جزء التنقل. يط رإغالق هذا الش/ فتحزر على 

    

الجدول، االستعالم، )يط على العديد من المعلومات حول الكائن ريحتوي هذا الش(: Status bar /يط المعلوماترش) -5

موزاؤ تدل على تفعيل بعض المفاتيح رض، ويحتوي أيضاؤ رات العرض واختصاريقة العر( المفتوح، مثل طريرالنموذج، التق

 .ها من المفاتيحروغي ،Insertو Caps Lockمفتاح مثل 

 يط المعلومات، اتبع الخطوات اآلتية: ر( على شOvertype/ كتابة فوقية)إلضافة معلومة و

 ، فتظهر الئحة.(Status bar/ يط المعلوماترش)ة األيمن على رالفهزر ب رانق .0

 .امقابله   ةر(، فيتم وضع إشاOvertype/ كتابة فوقية)انقر على  .0

 المقابلة لها.   ةرة ثانية فيتم حذفها، وحذف إشارعليها م ريط، انقرولحذف المعلومة من الش .3

   

ض الجداول واالستعالمات والنماذج رفي هذا القسم من النافذة يتم ع(: Tabbed Documents /المستندات المبوبة) -6

 و المفتوحة كمستندات مبوبة.رووحدات الماك ريروالتقا

ض تنبيهات األمان عند وجود محتوى يُحتمل أن يكون رسائل بعريط الريقوم ش(: Message Barسائل/ ريط الرش) -1

 آمن في قاعدة البيانات التي تفتحها. رنشطاؤ، وغي
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Ctrl + N 

 Closing a databaseإغالق قاعدة البيانات   4.1.2

 اتبع الخطوات اآلتية:دون إغالق التطبيق، إلغالق قاعدة البيانات، 

 .(File/ ملن)عالمة التبويب انقر على  .0

 .(Close Database/ إغالق قاعدة البيانات)انقر على  .0

 مفتوحاؤ. Access 2010نامج رأبق ب .3

 Creating & saving a new databaseإنشاء وحفظ قاعدة بيانات جديدة فارغة   5.1.2

 ، اتبع الخطوات اآلتية:M5مجلد ملفات العمل ( في accdbاستخدام التطبيق.)إلنشاء قاعدة بيانات جديدة فارغة، وحفظها باسم 

 (.Fileانقر على عالمة التبويب )ملن/  .0

 (.Newانقر على زر )جديد/  .0

 (.Blank Databaseانقر على أيقونة )قاعدة بيانات فارغة/  .3

 استخدام التطبيق(.)(، اكتب File Nameفي مربع )اسم الملن/   .4

 File New، فيظهر مربع الحوار )ملن قاعدة بيانات جديدة/ ( Browseانقر على زر )استعراض/  .5

Database.) 

 (.OK، كما تعلمت سابقاؤ، ثم انقر على زر )موافق/ M5مجلد ملفات العمل من جزء التنقل حدد مكان  .6

 (.Createانقر على زر )إنشاء/  .7

 أبق قاعدة البيانات مفتوحة. .8

. 
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 Using Help function تعليماتوظيفة الاستخدام   6.1.2

  اء ذلك اتبع الخطوات اآلتية:رنامج أو البحث عن تعليمات معينة، وإلجراض العديد من التعليمات المتعلقة بالبراستع كمكنيُ 

 تعليمات)نافذة  رالموجود أعلى النافذة، فتظه  ( Help/ تعليمات)انقر على زر  .0

Access /Access Help) ،أساسيات)ابط رعلى منها  رانق Access/Access 

basics). 

 (.Access 2010 /Guide to the Access 2010 user interface الدليل إلى واجهة مستخدم)ابط رانقر على  .0
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 تبع الخطوات اآلتية:(، اCreate a query/ استعالمإنشاء )مثل لبحث عن تعليمات معينة ول

 .رإذا لزم األم ،(Access /Access Helpتعليمات )نافذة  رظهأ .0

 .(Create a query/ إنشاء استعالم)ة راكتب عبا(، Searchبحث ) ريربع التحرفي م .0

 .( Search /بحث)انقر على زر  .3

 .(Make a query ask for input/ استعالم يتطلب إدخالإنشاء )ابط رانقر على  .4

 (.Access /Access Helpتعليمات ) نافذةأغلق  .5

 .Access 2010نامج رأغلق ب .6

 

 (5-5) ينرتم

 .Access 2010نامج رافتح ب -0

 .M5مجلد ملفات العمل ( من accdb.التمارين)افتح قاعدة البيانات  -0

 .M5مجلد ملفات العمل (، واحفظها في accdb.)الطلبةأنشئ قاعدة بيانات جديدة باسم  -3

 .هرأعد إظها، ثم Minimize the Ribbon/ يطرالش رصغّ  -4

 يع.ريط أدوات الوصول السر( إلى شSpelling/ تدقيق إمالئي)أضن األداة  -5

 يط.ريع إلى أسفل الشريط أدوات الوصول السرانقل ش -6

 (.Sort records/ ز السجالترف)فة كيفية رمعل( Access /Access Help تعليمات)استخدم  -7

 أغلق قاعدة البيانات المفتوحة. -8

 .Access 2010نامج رأغلق ب -9

 Common Tasksمهام شائعة   2.2

( التي يجب أن تعمل معاؤ هاروغي ريرالجداول واالستعالمات والنماذج والتقا) مجموعة من الكائنات هي Accessقاعدة بيانات 

 كي تنجح قاعدة البيانات في أداء وظيفتها.


