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 قواعد البيانات

تعتبر قواعد البيانات من احدث االساليب المعاصرة في  معالةيا المعموميات مين ت ياسن جاسيترلا  ج ليب في  تلبيايات المعالةيا االلييا  

كبرى ,فتكيو  لمبيانات جخاصا ف  المةاالت االدارسا جالتةارسا حيث تاداد اهميتها نظرا لتااسد احةام البيانات المرتبلا مع المشارسع ال

الوسيما المثمي  لموالهيا تيظييل الكمييات الكبييرة مين البيانيات جالتعاميل ميع اسياليب االدارة البدسثيا ,جتيبيع اهمييا قواعيد البيانيات مين 

 المهام جالوظائف الت  سمكيها الايام بها.

 ليدج  مين البيانيات قاعيدة جتتكيّو  رساضيّا, بعالقا البعض بعضها مع المرتبلا الميلايّا البيانات عياصر مةموعا ه  البيانات قواعد

 جتيارس  الموظيف, جدرليا الةهيا،, جاسيل الموظيف, رقيل: مثيل حايو , عّدة من ستكّو  الذي بالموظف ال اص سةل مثل أكثر, أج جاحد

 البيانيات مع عاملالت الباسوب ليا سسهل حيث ميّظل, نبو عم  تكو  الباسوب لها، ف  ت ا  الت  الموظف جبيانات جالراتب, التعيين,

 .  جالتعدسل اإلضافا من جالتمكين البيانات, هذه ضمن جالببث

 البيانات قواعد ممياات

 ستعمّيي  فيمييا سييهولا بكييل إليهييا جالوصييو  المعمومييات حفيي  اليظييام هييذا سسييهل حيييث لمبيانييات, جاالسييترلا  الوصييو  سييرعا 

 . األرشيف مكاتب بتمّهات الت  الهائما المساحات توفير. اسمه أج رقمه,: مثل بالعميل,

 البسياب, إلنشيا  بالعمييل صيما  ات بيانيات عمي  ليبصيل الميدنّ , السيةل ميع البيك ّ  اليظام ربط سمكييا حيث البيانات, تكامل 

 . موثوقا لها من البيانات عم  ليبصل الوطي  بسةمه مرتبلا   البساب سيكو  جبالتال 

 الورقيّا بالبيانات ماارنا الرقميّا البيانات مشاركا ف  السهولا . 

 فاييدا  عييدم جضييما  لمبيانييات, احتياطيييا نسيي  حفيي  ميين تمّكيين التيي  األسيياليب ميين فهيي  البيانييات, حفيي  فيي  جاألمييا  السييرسّا 

 . مفمسا   العميل أج البيب سةعل األجراق بم ا  الصغير فالبرس  الورق , باليظام ماارنا ظرف أي ف  البيانات

 تليوسر مين لتيتمكن المؤسسيا, عميل ف  جالاوة الضعف لوانب دراسا المؤسسات عم  تاارسرال تسهل حيث التاارسر, امتالك 

 .الةيّد الربب  العائد جتباي  اإلنتاليّا, أج اإلدارسّا, أج المباسبيّا, المستوسات م تمف عم  األدا 

 

 البيانات قواعد أنوا 

 الةيداج  ربيط عمي  سعتميد إ  المعموميات, تيسيي  أليل مين ت داما  اسي األنوا  أكثر من اليو  هذا سعدّ : العالئايّا البيانات قواعد 

 .الملموبا المعمومات إل  الوصو  سرعا ألل من سهما بلرساا جالمعمومات

 أقسيام, شيكل عمي  التفيّر  في  اليظيام هيذا جسبيدأ الةذر, أج األصل, من التسمسل عمل ستلّ : الهرم ّ  الشكل  ات البيانات قواعد 

 إلي  األسيفل مين أج األسيفل إل  األعم  من تكو  جقد جمتفرعا, متسمسا بلرساا البيانات إل  الوصو  عم  عممه مبدأ جساوم

 .األبيا  من عدة جله جحيدا   األب سكو  أ  مثل, األعم ,

 لكن هياك الهرم , الشكل  ات البيانات قواعد اشتهرت أ  بعد البيانات قواعد من اليو  هذا ظهر: الشبكيّا البيانات قواعد 

 .صبيح جالعكس آبا  عدة مع أبيا  عدة بلرساا البيانات ترتبط أ  احتماليا
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 الترتيب الهرم  لمبيانات

 

 

 

 نظام إدارة قواعد البيانات

نظام, ج أعي   , هوDBMS ج الذي سُ تصر دائما  بـ (Database Management System) بد ا  فإ  نظام إدارة قواعد البيانات

حين تاوم بأدا  مهام معييا,  DBMS نُغير مسماها إل  نظل إدارة قواعد البيانات ه  نظل عادسا, ج لكن أجصل فكرة أ  تأكيد أ بهذا ال

 .ال اص بب اليمو ج فأنت بإمكانب أ  تُشئ نظاما  إلدارة قواعد البيانات جف  مفهومب بعد جضع

 الم انا البيانات جتشغيل معها التعامل ج البيانات قواعد إنشا  عم  تساعد الت  البرامج ه  بأنها:  البيانات قواعد إدارة نظل جتعرف

 تتيح آخر بمعي .  عياجسيهل ترتيب أج أبةدسا لدسد من األسما  ترتيب إل  تبتاج فإنب التميفو  لدليل لدد عمال  إضافا بعد فمثال.  بها

 الفواتير ج اليما ج ج الةداج  ج الاوائل مثل ترسده الت  لشكلا عم  التاارسر جطباعا البيانات جتبدسث لدسدة بيانات إضافا لممست دم

 ال  ...

  المهام الرئيسيا لهذا اليظام الذي بإستلاعتب تلوسره تتمثل ف 

 هذه العالقات توضيح العالقات بين البيانات المؤرشفا, فإ ا كا  لممف رئيس  ممفات فرعيا فيتل ت اسن جإدارة. 

 ,مست دم اليظام ال سعمل كيف ستل ت اسن البيانات ج بأي هيكما, ج لكن اليظام سهتل بهذا األمرف إدارة طرق ت اسن البيانات. 

  إمكانيا ت اسن البيانات ج إسترلاعها, ج هذا سعي  تبوسل البيانات من هيكمتها اللبيعيا إل  هيكمتها الت اسييا ثل إسترلاعها

 .كما كانت من قبل دج  تغيير

  توفير البماسا لهذه البيانات, ج ه  كذلب من أهل المهام الت  سةب  ت معاناة لكل صاحب إرشيف ه مثم من أهل المهام ج الت

 .عم  نظام إدارة قواعد البيانات توفيرها

قاعدة البيانات

Data Base

الملف

File

السجل

Record

الحقل 

Field

العنصر

character

بيانات المترابطة والتي بينها هي مجموعة من ال

 عالقة منطقية.

 هي مجموعة من السجالت بينها عالقة منطقية .

 هي مجموعة من الحقول بينها عالقة منطقية.

هي مجموعة من العناصر بينها عالقة منطقية. 

وهي تستخدم لتمثيل صفة من صفات وحدة 

 البيانات وهي مجموعة من البيانات اليمكن فصلها

 وهي اصغر وحدة بيانية اما حرف او رقم او رمز  

أعضاء هيئة التدريس , المواد , 

 الطالب , الموظفون , المكتبة , 

 تقنيات محاسبة     21محمد علي     

تقتيات ادارة       22احمد عدنان   

 االعمال

 تقنيات محاسبة     21محمد علي     

 

 سم                    محمد علي    األ

 $ % & + ؟ *  2 1م ح م د           

https://www.oolom.com/1319/%d9%83%d8%ab%d9%8a%d8%b1%d9%88%d9%86-%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d9%86%d9%85%d8%b0%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa/
https://www.oolom.com/1319/%d9%83%d8%ab%d9%8a%d8%b1%d9%88%d9%86-%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d9%86%d9%85%d8%b0%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa/
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 ال صائص الةميما لاواعد البيانات,  من إدارة الوصو  المتعدد إل  قواعد البيانات دج  التأثير عم  سالما البيانات, ج هذه

مهما  مع المبافظا عم  سالما البيانات يدي ال سسمح بالوصو  المتعدد, كما أ  السماح بالوصو  المتعددفاإلرشيف التام

 .عظيما لدا  تبتاج لسياسا  كيا إلدارتها

 جفاا  لميس  اإلحتياط  الساب , هذه ال اصيا تسمح ليظل إدارة قواعد  إمكانيا اليس  اإلحتياط  ج إستعادة البيانات الساباا

 .ت بتاميل ال سائر ف  الباالت الت  تبدث بها خسائرالبيانا

  بعد توفير كل هذه ال صائص, أال ستلمب  لب توفير طرساا إلسترلا  هذه البيانات الم انا, فال بد ليظام إدارة قواعد البيانات

 .SQL مثل لغا سميما دج  تغيير أج فاد أج إسترلا  بيانات غير مرغوبا, توفير لغا قياسيا إلسترلا  البيانات من

 ت اسيب لعدد كبير من البيانات ربما تبتاج اليوم  أ  سوفر هذا اليظام جالها لميظل الم تمفا لإلتصا  مع قواعد البيانات, فعيد

 . #Cأ  تست دمها مع نظام ملور بمغا لافا اج 

 

 أمثما ليظل إدارة قواعد البيانات

 جفا عالميا , أ كر ميها مثال :تتوفر اليوم عشرات نظل إدارة قواعد البيانات المعر

 Microsoft SQL Server 

 MySQL 

 SQLite 

 Oracle 

 MS Access  

 

 مت  تُست دم نُظل إدارة قواعد البيانات

ا أ  عم  ُكل ليس ُكل نظام ببالا إل  إست دام نظام إلدارة قواعد البيانات, فاآللا الباسبا ف  الوسيدج، نظام بال قاعدة بيانات أصال , كم

 سبتاج إل  ت اسن رقمين ليس ببالا إل  إست دام كامل قواعد البيانات.نظام 

 سيصح بإست دام نظام إلدارة قواعد البيانات إ ا ما احتةت إل   

 .تبكل مركاي ف  قواعد البيانات 

 .دعل الوصو  المتعدد المتاامن لاواعد البيانات  

 . توفير أما  عاٍ  ج إدارة ليدة لمتبكل ف  الوصو 

 لا عاليا من سالما البيانات.توفير در 

 . ت اسن بيانات ببةل كبير ج إستعادتها مستابال 

 

 البيانات قاعدة مكونات

 المادسّا المكّونات  Hardware  ُ جغيرها جاللابعات الباسبات,: مثل المادسّا, األلهاة م تمف من جتتكّو. 

 البرمةيّات  Software  الممفّات جبين البيانات, قاعدة ت دم مس بين كوسيط المست دما البرامج مةموعا جه 

 : إل  جتياسلُ  الم انا,

 . لمعمل جتهيئتهما البرامج, جباق  األلهاة إدارة عن المسؤجلا البرامج جه : تشغيل أنظما                     
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 . البيانات قاعدة إدارة عن المسؤج  البرنامج: البيانات قاعدة   برنامج                      

 . التاارسر جاست راج جاسترلاعها, البيانات ت اسن عن المسؤجلا البرامج: جالتلبيايا المساعدة البرامج         

  جهل البيانات, قاعدة ف  سعممو  الذسن األش اص مةموعا: المست دمو : 

 .العمل جمتابعا اليظام, باست دام لهل الصالحّيات جإعلا  المست دمين, إدارة عن المسؤج : اليظام مدسر

 جتوفير البيانات, إدخا  عمميّات جتيسي  البيانات, إدخا  جإلرا ات البرامج تبدسد عن المسؤج : البيانات قاعدة مدسر 

 .لها البماسا

 . تكرار دج    ميّظلٍ  بشكل إدخالُها, ستلّ  الت  البيانات تبدسد عن المسؤج : البيانات قاعدة مصّمل 

 .لها الصيانا جعمل المست دما, البرامج سالما عن المسؤج : اليظام جمبمّل مبرمج

ن: اليهائ ّ  المست دم  . لب غير أج حذفها, أج تعدسمها, أج البيانات, السترلا  سومّ ؛ بشكل اليظام سست دم م 

 صبيحٍ  بشكلٍ  البيانات قاعدة عمل تبكلُ  جالت  جاضح, بشكل الموثاا الاوانين من مةموعا جه : جالعمميّات اإللرا ات 

 . دجمبدّ 

 السةالت ف  إدخالُها ستلّ  الت  الباائ  مةموعا عن عبارة جه  المعمومات, قاعدة نظام مكّونات أهلّ : البيانات. 

 

 

 Access 2007   البيـــــانات قـواعــد برنامج

   Access ببرنامج التعرسف

 لميعا   عيها س تمف أكسس  ماسكرجسوفت  لعل الذى لكن البيانات من هائل كل مع تتعامل أ  سمكن الت  البيانات قواعد من العدسد هياك

 إلدارة متكامل نظام جلكيه  ,جترتيبها فر،ها بةانب البيانات جاسترلا  ت اسن بمةرد تاوم عادسا بيانات قاعدة ليس اكسيس أ  هو

 بيانات قاعدة يلتصم من بدال   جبذلب (RDBMS – Relational Data Base Management System) المترابلا البيانات قواعد

 البيانات من معين نو  تةميع ميها كل ف  ستل الت  البيانات قواعد من العدسد إنشا  لممست دم سمكن المتاحا المعمومات لةميع جاحدة

 ميها الملموبا التاارسر است راج سمكن ببيث مبددة بعالقات الةداج  هذه بين  الربط ستل ثل لدج  ف  ججضعها جاحد موضو  عن

  . بسهولا  ا  لميع

 : Access برنامج ممياات

 اليملييا جالوحيدات المياكرج جحتي  نميا ج – تايارسر – ليداج  مين البيانيات قاعيدة مكونيات لمييع إلنشيا  اللرق أسهل سوفر 

 . العربيا لمغا كامل  بدعل

 رسوميه بيئا  خال  من سعمل Graphical Interface   بعييدا العميل أدا  في  عاجمت األجامر تيفيذ ف  سهولا سعليه ما جهو 

 مين بسييلا ببركات إليها الوصو  سمكيب المفاتيح لوحا طرس  عن األجامر كتابا من فبدال األجامر لتيفيذ الةافا الصورة عن

 .بسهولا ميها االختيار ستل لألجامر ميسدلا قوائل فتح أج لضغط الفارة

 بضيغلا آخير إلي  مكيا  مين الافيا تسيتليع أكسيس فميع ا تهيجفاعمي االنةيا، سيرعا إلي  تيؤدي البرنامج داخل البركا سهولا 

 .هدفب إل  لموصو  أخرى جفتح شاشات إغالق إل  البالا دج  الفأرة عم  جاحدة

 شكل معرفا تستليع جبذلب عميه تبصل ما هو تراه ما ب اصيا تتمتع أكسس مع فأنت مكتب  ناشر أكسس 

   ال أكسيس ميع فأنيت جالرسيومات الصور جإدراج ال لوط أنماط مع متعاملل ض ما إمكانيات مع اللباعا قبل الفعم  التارسر 

 .بياناتب صياغا إعادة إل  تبتاج
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 جغيرهيا السياباا المميياات مةموعيا لتيوفير اللبيعييا اليتيةيا بالتأكييد جه  اإلنتاليا لاسادة لادة أداة أكسيس برنامج سعتبر 

 سكيو  بعيدها   Access Wizard ليب سايدمها أسيئما مةموعيا عمي  لابهاإل سوى  عميب فما جالتاارسر اليما ج إلنشا  الكثير

 .جاليسر السهولا بميته  نما ج ج لداج  من ترسد ما سدسب بين

 قواعيد قرا ة االلكترجنيا فيمكيه الةداج  أج الكممات معالةا برامج أج ساباا بيانات قواعد سوا  األخرى البرامج مع التكامل 

الكمميات  معالةيا جبيرامج   Excelااللكترجنييا الةيداج  أكسيس ج بيين اليربط جكيذلب أخيرى بيرامج بواسيلا الميشياة البيانيات

Word. 

 كيا مساعدة برنامج أكسيس لبرنامج مصاحب  Help  حييث موقيف أي في  إلييه تبتياج عييدما هيذا المساعدة برنامج ستوافر 

 .األجامر سلر ضمن  جهو Help األمر بيار به االستعانا سمكن أج F1 مفتاح عم  بالضغط بسهولا عميها البصو  سمكيب

 البيانات قاعدة ضمن مبييه جاالستعالمات لمتاارسر جاسعا مياات تتضمن البيانات قاعدة.  

 قاعيدة في  الموليودة لمبيانيات جالرسيوميا البيائييا الم لليات عميل سمكين حييث التوضييبيا الرسيومات ج لمصور كامل دعل 

 .الملبو  رسرالتا داخل تضمييها ج البيانات

  توافر جسائل تبكل ف  قاعدة البيانات ال  أقص  درلا جعم  مستوسات م تمفا حيث ستيح البرنامج لممست دم ضيبط خصيائص

كذلب سعل  امكانيا است دام الماكرج جسوفر ال  لانب  لب لغا برمةيا خاصيا " لمارا ة فاط" المكونات لتصبح البيانات  مثال  

 .ة الادرة عم  التبكل ف  طرساا عرض جظهور البيانات لاساد Access Basicتسم  

 

 : اكسيس برنامج بواسلا الميشأة البيانات قواعد ف  ت ا  الت  لمبيانات أمثما

 . تميفوناتهل جأرقام جعياجسيهل لهات أج أش اص أسما  تسةيل -1

 .ميوعا فواتير جاست راج جمشترسات مبيعات تسةيل -2

 نتائةهل. جاست راج لالبال جدرلات بيانات تسةيل -3

   لهل متيوعا جإحصا ات الش صيا جبياناتهل مرض  تسةيل -4

 .  لب غير اج CD أج كاسيتات كمكاتب جاعارات جمكتبات كتب فهارس -5

 . جااللا،ات بالمستباات جتارسر جتاارسرهل مؤسسا ف  عاممين-6

 . جحةو،ات سفرسات مكتب-7

  خيرسا  جانشلا تبرعات تسةيل- 8

 " جارد – صادر" ادارسا تصاالتا -9

 كائييات البرنيامج هيذا في  ماسكرجسيوفت شيركا جضيعت حيث , لمبرنامج كثيرة است دامات من قميل شئ ه  إال ما االمثما الساباا جهذه

 : ه  الكائيات جهذه جطباعتها الاواعد من جاست رالها البيانات ادخا  عم  المست دم تساعد

 التاارسر     الةداج 

 الماكرج  تعالماتاالس

 .الوحدات اليمليا   اليما ج
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 Microsoft Office Access برنامج تشغيل خلوات

 :   Access برنامج لتشغيل طرساا من أكثر تولد

 اختر هامن الاائما الةانبيا الت  تظهر جمي  Microsoft Office اختر ثل  All Programsاختر "   "Startابدأ قائما من

Microsoft Office Access2007    كما ف  الشكل التال 

 لدسد ثل تظهر  new سلح المكتب اج داخل مةمد لتظهر قائما ن تارميها االمر اج اليار بالار اليمين من الماجس عم  مكا  فارغ ف 

 . Microsoft Office Access2007قائما فرعيا ن تار برنامج  

 جهو لمبرنامج التيفيذي الممف اسل به نكتب حواري مربع سظهر( تشغيل)RUN  اإلختيار أضغط  Start ابدأ قائما مناج     

Access.exe   أمر أمام Open نضغط ثل  OK 

 بعد تشغبل البرنامج تظهر اليافذة التاليا 

فئيات " مين تبوسيب Microsoft Office Accessالشيرج  في  اسيت دام جعيد اختيار قاعدة بيانات لدسدة فارغا من الميلاا الثانييا "

  التال . "  كما بالشكلمياات –الاوالب 
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" ن تار االسل المياسب لااعدة البيانات الت  نرسيد 1قاعدة بياناتسلمب ميب البرنامج كتابا اسل لااعدة البيانات جساترح البرنامج اسل " 

 تظهر شاشا لدسدة كما بالشكل التال :  Enterانشائها ثل نضغط 

 

تبوسبات )قوائل ( بالوقوف جالضغط عم  كل تبوسب ميهيا تظهير مةموعيا مين أشيرطا األدجات تسيم  هييا  من تتكو  جالشاشا الساباا 

مةموعات تبتوى كل مةموعا عم  كل التعميمات الت  تست دم ف  بيا  قاعدة البيانات, جمةموعا تبوسبات قاعدة البيانات جمةموعيات 

تبوسبيات  مين تتكيو  جالشاشا السياباا  .الفأرة لألمام جال مف عم  هذه األشرطا  أشرطا األدجات هذه سمكن تبرسكها باإلناالق بتبرسب

)قوائل ( بالوقوف جالضغط عم  كل تبوسب ميها تظهر مةموعا من أشرطا األدجات تسم  هيا مةموعات تبتوى كل مةموعا عم  كيل 

يانيات جمةموعيات أشيرطا األدجات هيذه سمكين تبرسكهيا التعميمات الت  تست دم في  بييا  قاعيدة البيانيات, جمةموعيا تبوسبيات قاعيدة الب

 .باإلناالق بتبرسب الفأرة لألمام جال مف عم  هذه األشرطا 

 -جمةموعا التبوسبات ه  كالتال :

 Data Baseادجات قاعيدة البيانييات  – External Dataبيانييات خارليييا  –Create إنشييا   – Main Pageالصيفبا الرئيسيييا 

Tools –  ت جرقا بياناData Sheet 

 

 تبوسب الصفبا الرئيسيا :  -1

 سبتوى عم   مةموعا من أشرطا األدجات ه   كالتال  :

 

 البافظا :

 نس  التيسي    –لص   –نس   –جتشمل األساونات : قص 
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 خط :

خط الكتابيا الي  مائيل أج تيي   –تبوسل ال ط ال  غام  جفاتح  –لو  خمفيا الكتابا )التعبئا(  –جتشمل األساونات : لو  خط الكتابا 

 خلوط الشبكا . –نو  خط الكتابا  – Fontحةل خط الكتابا  –مبا اة الكتابا سمين أج شما  أج جسط السلر  –عد  

 نص ميس :

ليو  تميييا  -تغيير اتةاه اليص مين اليميين الي  اليسيار أج العكيس –تبدسد المسافا البادئا  -التعداد اليال  لألسلر –ترقيل األسلر 

 يص .ال

 

 سةالت :

 االلماليات . -تبدسث الكل  –حذف سةل  –حف   –سةل لدسد  -تدقي  امالئ 

 فر، جتصفيا :

 خيارات متادما . -تبدسل     –عامل التصفيا  –ترتيب تيا،ل   –ترتيب تصاعدى  –تبدسد 

 

 ببث :

 تبدسد . –استبدا   –انتاا  ال   –ببث 

 

 تبوسب إنشا  :  -2

 من أشرطا األدجات ه  كالتال  :سبتوى عم   مةموعا 

 

 لداج  :

 تصميل الةدج . -  - Share Pointقوائل  –قوالب الةداج   –جتشمل األساونات :  لدج  

 

 نما ج :

 تصميل نمو ج. –نما ج اضافيا  –نمو ج فارغ  – Pivot Chart –عياصر متعددة   -نمو ج مياسل  –جتشمل األساونات : نمو ج 

 

 تاارسر :

 تصميل التارسر.  –معالج التاارسر  –تارسر فارغ  –تسميات  –ساونات : تارسر جتشمل األ
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 غير  لب  :

 ماكرج.  –تصميل االستعالم   -جتشمل األساونات : معالج االستعالمات 

 

 

 

 

 تبوسب بيانات خارليا:  -3

 

 سبتوى عم   مةموعا من أشرطا األدجات ه   كالتال  :

 استيراد :

اسيتيراد  –اسيتيراد مميف نصي   – Share Pointقائميا   – Access – Excel –:  عمميات االسيتيراد المبفوظيا جتشمل األساونات 

  – XMLممف 

 تصدسر :

تصيدسرال  مميف  – RTFتصيدسر الي  مميف  – Share Pointقائميا   – Excel –جتشيمل األساونيات :  عممييات التصيدسر المبفوظيا 

 نص   

 تةميع البيانات:

 .  إدارة الردجد –انشا  برسد ألكترجن    –ات :  جتشمل األساون

 : Share Pointقوائل 

الت ياسن المؤقيت لبيانيات  –تةاهيل التغييرات  – Share Pointاالنتايا  الي     –ماامييا  –جتشمل األساونات :  العميل أثييا  االتصيا  

 إعادة ربط الاوائل    –الاائما 

 

 أدجات قاعدة البيانات :  -4

 

 مةموعا من أشرطا األدجات ه   كالتال  :  سبتوى عم 
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 ماكرج :

 Visualتبوسل جحدات ماكرج ال    –انشا  قائما م تصرة بواسلا الماكرج  –تشغيل ماكرج  – Visual Basicجتشمل األساونات : 

Basic  

 إظهار/إخفا  :

 كما هو جاضح بالشكل.شرسط الرسائل  –تبعيات الكائن   –جرقا ال صائص  –جتشمل األساونات : عالقات 

 تبميل :

 كما هو جاضح بالشكل. –تبميل الةدج    -تبميل األدا   –جتشمل األساونات : توثي  قاعدة البيانات  

 نال البيانات :

 كما هو جاضح بالشكل.  Accessقاعدة بيانات  –  SQLجتشمل األساونات : خادم 

 أدجات قاعدة البيانات  :

انشيا   –جظيائف اضيافيا  –تشيفير باسيت دام كمميا ميرجر   –إدارة لوحيا التبيدسل  –لةداج  المرتبلا جتشمل األساونات : إدارة ا

 كما هو جاضح بالشكل  ACCDEممف 

 

 جرقا البيانات :  -5

 تبتوى عم   مةموعا من أشرطا األدجات ه   كالتال  :

 طرق عرض :

 جتشمل األساونات :   عرض 

 حاو  جأعمدة:

 إعادة تسميا . –حذف  –إلدراج  –عمود الببث  –إضافا حاو  مولودة   -ال لدسد جتشمل األساونات : ح

 نو  البيانات جالتيسي :

  -تلبيي  تيسي  االرقيام المفصيولا  –تلبيي  تيسيي  اليسيبا  -تلبي  تيسي  العمما –التيسي  –جتشمل األساونات : نو  البيانات 

 .انااص الميا،  العشرسا  –،سادة الميا،  العشرسا 

 عالقات:

 تبعيات الكائن. –جتشمل األساونات : عالقات  
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 شرسط العيوا  شرسط ادجات الوصو  السرسع ،ر أجفس

 شرسط المةموعات

 التبوسب شرسط

 ميلاا التعامل مع المبتوسات

 شرسط البالا
ال بين لا  التي

 مبتوسات
 المستند

 : (العمل مع أكسس التعامل مع قواعد البيانات )

تعتميد عمي  التبوسيب بيد  مين الايوائل جداخيل هيذه التبوسبيات  Microsoft Access 2007نالح  أ  البيئا الةدسدة لبرنامج 

اليذى سسياعدك عمي  فيتح جحفي  جطباعيا الممفيات    Microsoft Office مةموعات ميلايا باإلضيافا الي  ،ر أجفيس

 جمعرفا كافا االلرا ات الت  ترسد الايام بها عم  المستيد .

 

 :،ر أجفس 

مع استبدا  قائميا مميف المعرجفيا  Microsoft Office system 2007تل إعادة تصميل جالها المست دم بشكل كبير ف  برامج  

 Microsoft Officeكن األسمن العموى من برامج    ساباا  بار األجفس جسولد ف  الر

 عيد اليار فوق ،ر Microsoft Office    سترى نفس األجامر األساسيا الت  كانت متوفرة ف  اصدارات سياباا لبيرامج

Microsoft Office .لفتح ممف جحفظه جطباعته 

   لكن فMicrosoft Access 2007 ا  جنشر جادارة جانها  قاعدة البيانات.ستوفر اآل  الماسد من األ،رار مثل انه 
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 ن سعتبر "شرسط أدجات الوصو  السرسع" جهو شرسط أدجات سمكن ت صيصه جسبتوى عم  مةموعا من األجامر المستاما  عي

 .-Save  Undo - Redoعالما التبوسب المعرجضا حاليا  جه  

 

 

 

 

 كين اضيافا ع" جسمكن نامه من احد الموقعين الممكيين , جسمسمكن اضافا ا،رار تمثل اجامر ال  "شرسط ادجات الوصو  السرس

 أمر ال  "شرسط ادجات الوصو  السرسع" مباشرة من األجامر الت  ستل عرضها عم  "الشرسط"   بال لوات التاليا.

عمي  الةانيب تظهير قائميا ميهيا أختير األمراليذى ترسيد اضيافته الي    "  اناير فيوق عالميا األمير الشيرسطف  " -1

 "دجات الوصو  السرسعشرسط أ"

أرة األسمين سمكيب اختيارأجامر اضافيا أج أساونات من مةموعات أشرطا األدجات المصاحبا لمتبوسبات باليار بار الفي -2

 "  لسرسعاإضافا ال  شرسط أدجات الوصو  عم  األساونا  فوق األمرالذى ترسده ,تظهر قائما م تصرة  أختر ميها  "

جاختيار مفتياح   Microsoft Office ات الوصو  السرسع باليارعم  مفتاحسمكن ت صيص أساونات شرسط أدج -3

" في  أختيياراألجامر مين" جمين الشاشيا التي  تظهير ن تيار األجامير مين "ت صييص" ميها نياير "خيارات أكسس"

 .   >>اليمين جنامها ال  مربع"ت صيص شرسط أدجات الوصو  السرسع" ف  اليسار باست دام المفتاح إضافا  
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 مالحظا:

لبادئييا سمكيين اضييافا اإلجاميير فاييط اليي  "شييرسط أدجات الوصييو  السييرسع" ستعييذر اضييافا مبتييوى معظييل الاييوائل , مثييل قيييل المسييافات ا 

 جالتباعد جاألنماط الفردسا , جالت  تظهر أسضا  ف  "الشرسط " ال  "شرسط أدجات الوصو  السرسع".

 شرسط العيوا  :

"تكبيير" "  جتصيغيرج جاسيل المميف اليذى سيتل  التعاميل معيه جفي  أقصي  اليسيار توليد ثالثيا أ،رار جهيل  ،ر "جسولد فيه اسل البرنيام

 " المعرجفين ف  لميع نوافذ الوسيدج،.Xاغالق ج"

 

 شرسط التبوسب ج شرسط المةموعات :

لشرسط التبوسب تتغير معيه تماائييا  أجامير  جنالح  أ  شرسط  التبوسب جشرسط المةموعات مرتبلا  معا  أى أنه عيد تغيير اختيار المسم 

 المةموعات الميلايا الت  تظهر ف  شرسط المةموعات.

 

 شرسط تبوسب الصفبا الرئيسيا ستكو  من مةموعات جه :

 

 مةموعا طرق العرض -1

 مةموعا البافظا -2

 مةموعا خط -3

 مةموعا نص ميس  -4

 مةموعا فر، جتصفيا -5

 مةموعا ببث -6
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 وعات جه :شرسط تبوسب إنشا  ستكو  من مةم

 

 

 

 

 

 

 مةموعا لداج   -1

 مةموعا نما ج -2

 مةموعا تاارسر -3

 مةموعا غير  لب -4

 

 ت خارليا  ستكو  من مةموعات جه :شرسط تبوسب أدجات بيانا

 مةموعا استيراد  -1

 مةموعا تصدسر -2

 مةموعا تةميع البيانات -3

 . Share Pointمةموعا قوائل  -4

 ه :شرسط تبوسب أدجات قاعدة البيانات ستكو  من مةموعات ج

 

 مةموعا ماكرج . -1

 مةموعا إظهار/إخفا . -2

 مةموعا تبميل. -3

 مةموعا نال البيانات. -4

 مةموعا أدجات قاعدة البيانات. -5

 ميلاا العمل:

 ه  الةا  الم صص من البرنامج لمتعامل )فتح جمعاسيا( مع كل الكائيات المتضميا ف  قاعدة البيانات.
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 لا  التيال:

بهييا أسييما  الةييداج  جاليمييا ج جالتاييارسر جالميياكرج جالوحييدات اليمليييا لااعييدة البيانييات هيي  المسيياحا ميين الشاشييا التيي  تظهيير 

 المفتوحا كما هو مبين بالشكل الساب .

 شرسط البالا:

 

 

 

  

 

 كائيات قاعدة البيانات: 

 الةداج  : -1

أ  تبتوى قاعيدة البيانيات عمي  أكثير أهل هذه الكائيات أل  الةدج  هو الممف األساس  الذى سبتوى عم  البيانات الكامما جسمكن 

من لدج  جالةدج  الواحد سبتوى عم  عدة صفوف جأعمدة جاألعميدة هي  البايو   المبتوسيا عمي  المعموميات التي  تيدرج فيهيا 

لبفظها داخل الةدج  جسمكييا الربط بين لميع هذه الةداج  باست دام المفتاح األساس  ليسهل عمييا الوصو  بأسر  جقت ممكين 

 يانا  أج المعموما الملموبا .لمب

 االستعالمات : -2

 مةموعا مبددة أج مفمترة أج مصفاه من بيانات الةدج  حسب شرجط أج خصائص معييا.

 اليما ج : -3

ه  عبارة عن الشكل اليهائ  الذى توضع به البيانات جلذلب سظهر فيه ممياات التصميل جالبد أ  سكو  جضع البيانات فييه بشيكل 

 سموب ميس  مع العمل أ  كل البيانات المدخما من خال  اليما ج ستل حفظها تماائيا ف  الةداج  .مياسب جبأ

 التاارسر: -4

 جه  تبدسد لمبيانات الت  الت  ستل طباعتها جستل االختيار من خالله شكل جتصميل لورقا اللباعا.

 التصميل طرساا عرض

 طرساا عرض جرقا البيانات
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 جحدات الماكرج: -5

 معييا إلنةا، عمميا معييا.جه  مةموعا االلرا ت  المسةما من خال  عمميا 

 جحدات نمليا: -6

جه  برامج صغيرة تمام بأدا  أمر معين عيد اليار عم  ،ر معين جسست دم لذلب أجامر الفيةوا  بيسب.  جمن كيل هيذه المكونيات 

  الةيداج  فميهيا تتكو  ليا قاعدة بيانات كامما جالت  تظهر ف  لا  التيال جلكن من الةدسر بالذكر أ  أساس أى قاعدة بيانات هي

تبد؟أ أجل  خلواتيا ف  بيا  قاعدة بيانات جليس من الضرجرى أ  تبتوى قاعدة البيانات عم  تاارسر أج جحدات مياكرج ججحيدات 

نمليا أج استعالمات جلكيها البد أ  تبتوى عم  لدج  جاحد عم  األقيل جإلتميام  الشيكل الةميال  نايوم بتيفييذ نميو ج جاحيد لكي  

خيا  البيانيات الي  قاعيدة البيانيات جال نضيلر الي  التعاميل ميع االلةيداج  ج ليب لمشيكل الميسي  جالةمييل لميميا ج نست دمه ف  اد

 جالذى تظهر فيه موهبا التصميل جاالبتكار لدسيا.

 

 :خلوات تصميل قاعدة البيانات 

 Microsoftالتي  ترسيد أ  س انهيا برنيامج  تبدسد الغرض من قاعدة البيانات تساعد هذه ال لوة عم  تبدسيد البايائ  :ال لوة األجل  

Access . 

تبدسد الةداج  الال،ما  بعد تبدسد الغرض من قاعدة البيانات  تاسل البيانات جالمعمومات ال  موضوعات ميفصيما مثيل  :ال لوة الثانيا 

 .موظفو  أج طالب جتمثل المعمومات ال اصا بكل موضو  لدج  ميفصل ف  قاعدة البيانات 

تبدسد الباو  الال،ما حيث تبدد المعمومات الت  تود حفظها ف  كل لدج  جتسم  كيل فئيا مين المعموميات في  الةيدج   :الثالثا ال لوة 

" تيارس  التعييين"جآخير سمثيل " األسيل األخيير"حاال  جستل عرضها كعمود ف  الةدج  فمثال ف  لدج  الموظفين سكو  هيياك حايال سمثيل 

 . جهكذا

دسد العالقات فعميب بمرالعا كل لدج  عم  حدة ثل تبدسد طبيعا العالقات بيين البياناليت في  ليدج  ميا جالبيانيات في  تب :ال لوة الرابعا 

سمكيب اضافا حاو  لمبةداج  أج انشا  لداج  لدسدة إلنشا  العالقات جتباياها بين البيانات ف  الةداج  الم تمفا ا ا  -الةداج  األخرى

   .دعت الضرجرة لذلب
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 مين مثيا  جإضيافا فعميا  لداج  انشا  ثل.  أخلا  أج مالحظات أى عن لمببث التصميل بتبميل فعميب التصميل تيايح:  ال امسا ال لوة

 التصيميل لضيبط التعيدسالت بيإلرا  قيل ثيل.  الةداج  هذه من. ترسدها الت  اليتائج عم  البصو  تستليع أنب من تأكد ثل البيانات سةالت

 . البالا عيد

 سمكين أجلييا مسيودة التصيميل هيذا اعتبيار سمكييب أنيه إ  األجلي   التصيميل مين االشييا  أغفميت أج األخليا  بعض ف  جقعت ا ا تياعج ال

 Microsoft Offce فاسيت دام,  البياناليت قاعيدة قاعيدة جتاارسر ليما ج األجليا جنما ج بيانات امثما  باختيار عميب.  بعد فيما تلوسرها

 بعيد صيعوبا  أكثير سصيبح الةيداج  تعيدسل أ  غيير انشيائها جقيت نفس ف  البيانات قاعدة تصميل بتعدسل الايام  بمكا  السهولا من سةعل

 ادخيا  قبيل جصيبته التصيميل مشياكل سيالما مين التأكيد سةيب السيبب جلهيذا. الم تمفيا جالتايارسر اليميا ج انشا  جبعد بالبيانات امتالئها

 . البيانات

 

 ارغا :انشا  قاعدة بيانات لدسدة ف

" سييتل اختيييار قاعييدة بيانييات فارغييا ميين  Access 2007عيييد فييتح البرنييامج آلج  مييرة لتظهيير ليييا شاشييا "الشييرج  فيي  اسييت دام 

ميتصف الشاشا جستل اختيار اسل قاعدة البيانات جكتابته ف  الةا  الم صص لذلب اسفل سسار الشاشا جنالحي  ا  مسيار الت ياسن 

جبالضغط عمي  ،ر انشيا  سيتل عميل مميف باسيل الم تيار جليه االمتيداد   My Documentلمستيدات لااعدة البيانات هو ف  حافظا ا

accdb   اى أنه سكو  عم  الشكل التال(filename.accdb)  جهذا هو امتداد ممفات االكسس لاواعد البيانات جهيو اختصيار لكمميا

(Access Data base)  نةده ف  حافظا المستيداتMy Documents حالا انب ليل تغيير مسيار الت ياسن لممميف لتظهير ج لب ف  

جسمكن تغيير مسيماه حسيب رغبتيب جهيو اج  خلواتييا النشيا  قاعيدة  1ليا هذه الشاشا التاليا جبها لدج  افتراض   مسم  لدج  

 البيانات جهو م ا  تماائيا ف  قاعدة بياناتب.

 

 فتح قاعدة بيانات :

ر ف  شكل شاشا الشرج  ف  االست دام حيث تظهر ليا ف  اليسيار قواعيد البيانيات التي  تيل عيد فتح البرنامج مرة أخرى نالح  تغيي

 التعامل معها جميها ن تار قاعدة البيانات الت  نرسد التعامل معها لتفتح تماائيا .
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ة  حتي  ستسيي  عم  قاعدة بيانات كامما سوف نشر  ف  بيائها معا  خلوة ب ليو 2007جاآل  سوف نبي  شرحيا لبرنامج االكسس 

ليا معرفا اللرساا الصبيبا جالمثم  لتصميل قواعد البيانات جكما  كرنا من قبل أ  الةدج  هو اساس قاعيدة البيانيات فسيوف نبيدأ 

 به جلكن دعونا نضع معا  ال لوط االساسيا لااعدة البيانات جه :

 عن أى مشرج  تكو  قاعدة البيانات ؟ -1

 لبيانات؟المعمومات الت  أرسدها ف  قاعدة ا -2

 هل سيبتاج ال  استعالمات؟ -3

 هل نرسد طبع تاارسر لااعدة البيانات؟ -4

ن المست دم؟ -5  جمن الذى سوف ساوم بإدخا  البيانات جالمعمومات الةدسدة إليها أى م 

 

 الةـــــداج :

 ما هو الةدج ؟

ى كيل سيةل في  الةيدج  عمي  معموميات سبتوى الةدج  عم  بيانات حو  موضو  معين مثل الموظفو  أج الميتةيات أج الليالب . سبتيو

حو  عيصر جاحد, طالب معين مثال. جستكو  السةل من حاو  مثل االسل جالعيوا  جرقيل الهياتف سشييع تسيميا السيةل بالصيف جسشييع 

 اسضا تسميا البال بالعمود.

 

 

 سةل أج صف حال أج عمود
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 طرق انشا  الةداج  :

 " لدج " مةموعا "انشا من خال  التبوسب "

 . لدج  فارغ: 1

" ليظهرليا لدج  فارغ بلرساا عرض جرقا البيانات ف  ميلاا الكتابيا جسيتل التعاميل معيه لدج  لب باليار بالفأرة عم  " ستل  

 كالتال : 

" جكتيابر إعيادة تسيميا عميودستل كتابا عياجسن رؤجس الباو  باليار بار الفأرة األسمن عم  رأس البال )العميود( جاختييار " 

 .أسل لمبال حسب تصميل الةدج 

سظهير مربيع حيوارى سسيألب "هيل ترسيد حفي  التغيييرات في  تصيميل  عيد إغالق الةيدج  بالضيغط عمي  أساونيا االغيالق  

" بالضغط عم  "مواف " سظهر مربع لدسيد سسيأ  عين االسيل الماتيرح لمةيدج  لبفي  الةيدج  بإسيل  جساتيرح 1لدج  "لدج 

تابتيه جناير "موافي " سظهير الةيدج  الةدسيد في   "ليا  "  اسيل لممميف, جسمكييب اقتيراح اسيل آخير جك1لدج  رقيل أكسس "

 التيال".

ستل اليار عمي  كمميا إضيافا حايل لدسيد جكتابيا اسيل البايل الميراد ادخاليه ضيمن الةيدج  جهكيذا حتي  تيتهي  مين ادراج لمييع  

 الباو  الملموبا ف  لدج  البيانات الملموب .
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ال  أ  السيةل هيو السيةل التيال  جاليذى سيوف سيتل إدخيا  البيانيات فييه جسيتل لترشدنا  *جنةد ف  بداسا السةل الةدسد العالما  

 إدخا  البيانات ال  السةالت جلكن من األفضل تبدسد نوعيا البيانات الملموبا ف  كل لدج  سعي  مثال :

 

   حال الراتب ف  قاعدة البيانات ال اصا بب البد أ  سولد به رقل المرتب جتمييا العمما 

 البد أ  تكتب فيه نص كتاب  جليس رقل فال تولد جظيفا برقل جكذلب االسل.حال الوظيفا 

  .رقل البلاقا البد أ  سكو  بها رقل إلال أ  كانت غير  لب 

 

 . إنشا  لدج  بلرساا عرض التصميل: 2

" أختيار ضطيرق العيرستل  لب من خال  االنتاا  ال  عرض التصميل جستل  لب من خال  تبوسب الصفبا الرئيسييا مةموعيا "

 "  لتظهر ليا الشاشا التاليا: طرساا عرض التصميلميها "
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 الشاشا الت  ظهرت بها شرسط تبوسب لدسد جهو تصميل جخاص بأدجات الةدج   -1

 فاط جالذى ستل من خال  مةموعاته التبكل الكامل ف  كل مبتوسات  الةدج .

 ات جه :جميه أسضا  ستل احتيار نو  البيانات لكل حال جهياك عدة خيار -2

 

o  :عالميات خاصييا(ال تيدخل فيي  العممييات البسييابيا  -أرقييام –لتوصيييف البايو  التيي  مبتوساتهيا نصييوص)حرجف أبةدسيا  نيص

 حرف أبةدى أج رقل أج عالما.  255ببيث ال ساسد مبتوى البال عن 

o   :أج عالما. حرف أبةدى أج رقل  255لمباو  الت  مبتوساتها نصوص جعدد البرجف ف  البال تاسد عن مذكرة 

o :اللالب درلات" أج "الراتبلمباو  الت  مبتواها أرقام سمكن ادخالها ف  العمميات البسابيا مثل " رقل" 

o  :لتوصيف الباو   الت  مبتواها توارس  أج أجقات جسمكن دخولها ف  عمميات طرح.تارس /جقت 

o :لتوصيف حاو  المرتبات جسمكن ادخالها ف  عمميات حسابيا. عمما 

o لتوصيف حاو  مسمسل أج أكواد جه  عادة حاو  المفتاح األساس  لمةداج . ماائ :ترقيل ت 

o :لتوصيف حاو  عياصر التبكل كما بالشكل: نعل/ال 

 

o كائنOLE: .لتوصيف الباو  الت  سوف سسةل بها صور أج ت ليط أج مفتاح 

o   إرتباط تشعبHypertext : لربط الةيدج  ببيرامج جكاثييات أخيرى تبكل  لتوصيف الباو  الت  سوف سكو  مبتواها عياصر

 مثل فتح لدج  أخر أج نمو ج أج تارسر من خال  الضغط عم  مبتوى حال االرتباط التشعب .

 

 " جهو اسل لدج  آخر بااعدة البيانات سفتح هذا الةدج  . الموادبالضغط عم  كمما "
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o : لتوصيف الباو  الت  سوف سسةل بها مرفاات من ممفيات  مرفWord ر مين بيرامج أخيرى جسكيو  مبتيوى البايل أج صيو

 بالضغط عميه تفتح شاشا ن تار ميها "فتح" سظهر المرف  الملموب إظهاره.  هكذا 

     

 

o :لتوصيف الباو  الت  سوف سسةل بهيا جإضيافا بيانيات تيل فر،ها)تصياعدى/تيا،ل ( لإلختييار ميهيا دج  اعيادة  معالج الببث

 ليا:كتابتها مرة أخرى ف  ال لوات التا
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 خصائص البال:

" أسفل الةدج  المفتوح ف  جضع التصميل سمكيب تبدسد خصائص كل حال )البيانات داخل البال( من حييث خصائص البالمن لدج  "

" البيانيات في  البايل نيص التباي  مين الصيبا" البيانيات داخيل البايل , "فهرسيا" البيانيات داخيل البايل , "تيسي " ,"لحةل البا"

 ...ال  ...

 مالحظا: 

سمكن أ  تبتوى قاعدة البيانات عم  العدسد من الةداج  الت  س ا  ف  كل ميهيا معموميات حيو  موضيو  م تميف . جسمكين أ  

 سبتوى كل لدج  عم  حاو  عدسدة بها أنوا  بيانات م تمفا تتضمن نصوص جأرقام جتوارس  جصور.

 

 التعامل مع الةداج  :

"  جتتبو  مةموعات أشرطا األدجات ل دما لداج " مةموعا " إنشا من خال  فتح تبوسب " سمكن التعامل مع الةداج 

تصميل الةدج  جتكوسيه 

 

 

1 
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 مةموعا طرق عرض  -1

 جتست دم لتغيير طرساا عرض جرقا البيانات.

 مةموعا البافظا : -2

 لمتعامل مع مبتوسات الةدج  من نس  جلص  جقلع جلص  

 مةموعا خط : -3

مل مع الةيدج   لتيسيي  المبتوسيات مين نيو  ال يط جحةميه جلونيه جمبا اتيه ألطيراف الةيدج  جليو  ستل من خاللها التعا

 الةدج   اته جتبدسد حوافه.

 مةموعا نص ميس : -4

جه  العيداد تعيداد نالي  جتعيداد رقمي  لمبتوسيات الةيدج  جسمكين ميهيا ،سيادة المسيافا البادئيا جاتةياه الييص لمبتوسيات 

 الةدج  

 مةموعا فر، جتصفيا: -5

جه   لمتعامل مع مبتوسات الةدج  من فر،  سوا  كا  فر، من األكبر ال  األصغر أج العكس أج تصيفيا ببييث سظهير في  

 الةدج  فاط البيانات الت  نرسد أ  نراها من اختيارها ف  عامل التصفيا.

 مةموعا ببث : -6

جه  لمببث عن كمما أج اى دخا  ف  مبتوسات بيانات الةداج  جسمكين اسيتبدالها اسضيا بيأخرى جتفييد هيذه ال اصييا الي  

 الوصو  السرسع لكمما مدخما معييا نرسد استبدالها جخاصا ف  قواعد البيانات الكبيرة .

 التيال بين السةالت : -7

ن االنتايا  بيين السيةالت في  اى اتةياه سيوا  مين االج  الي  جتست دم لمتيايل بيين السيةالت الموليودة في  الةيدج  جسمكي

 االخير اج العكس اج الوصو  ال  اج  سةل مباشرة جسمكن كتابا رقل السةل لموصو  السرسع اليه .

 قائما التعامل مع الباو  أج األعمدة: -8

بيالوقوف عمي  العميود الميراد  جتست دم هذه الاائما لمتعاميل ميع حايو  الةيدج  جاليتبكل الكاميل بهيا جتظهير هيذه الاائميا

التعامل نعه جنار ،ر الفأرة االسمين لتظهير  لييا هيذه الاائميا التي  سمكين مين خاللهيا اليتبكل في  التيال  جسيوف أقيوم بيذكر 

 جتوضيح الةدسد ميها فاط .

 " تظهر الاائما الميسدلا التاليا: جرقا البياناتباليار فوق رأس أى حال ف  الةدج  ف  طرساا عرض "
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 عرض العمود : -1

جتسيت دم لتبدسييد عيرض العمييود حتي  ستياسييب مييع المبتيوى المولييود بيه, جعيييد اليايير عمي  االختيييار "عيرض العمييود" ميين 

 الاائما الميسدلا الساباا  بالفأرة سظهر المربع البوارى التال  ليسألب عن عرض الماترح لمعمود:

 

ضبط عرض العمود اتوماتيكيا الحتوا  البيانات اضغط فوق االختيار اكتب قيما العرض الماترح ثل اضغط مواف  , جا ا اردت 

 االحتوا  األفضل.

 إخفا  األعمدة : -1

تست دم إلخفا  بعض االعمدة الت  ال نرسد أ  تظهر ف  مبتوى الةدج  جلكيها ال تبذف بل تظل موليودة جلكيييا  ال نراهيا في  

بالفأرة عمي  راس  Right Clickألعمدة الملموب اخفائها ثل باليار عرض الورقا جناوم باخفا  أى عمود بتبدسد العمود أج ا

 يسدلا نضغط االختيار اخفا  األعمدة .مهذا البال تظهر الاائما ال

 

 إظهار األعمدة : -2

 تست دم الظهار االعمدة الم تفيا مرة اخرى جنالح  أنه ف  حالا جلود اعمدة م تفيا ال تظهير بةانيب اسيل العميود عالميا 

ثييل بالضيغط عميي   Right Clickن اظهيار العمييود أج األعميدة الم تفييا مييرة اخيرى بالضييغط عمي  رأس العميود بالفييأرة جسمكي

بهيا لمييع حايو  الةيدج  الظياهرة جالم تفييا نضيع  تظهير قائميا االختييار " مين الاائميا الميسيدلا اظهيار االعميدةاألختيار "

 أمام البال الملموب اظهاره . عالما 

 دة :تةميد األعم -3

جه  خاصيا تست دم في  حاليا كثيرة االعميدة في  ليدج  قاعيدة البيانيات جتسيت دم لتةمييد عميود ميا أى تثبيتيه جتبرسيب بياق  

السيةل الواحيد جعيدم قيرا ة السيةل ال ليأ بسيبب كثيرة البيانيات جالبايو . األعمدة لتكو  بةانبه ج لب لسهولا قرا ة بيانيات 

عم  رأس العمود ثل نضيغط بالفيأرة عمي  األختيار"تةمييد أعميدة"  Right Clickأرة لتةميد حال معين نبدده ثل نضغط  بالف

 من الاائما الميسدلا نالح  ثبات جتةمد تمب البال أج العمود.

عمود م تف  ال سظهر ف  

 الةدج  رغل جلوده

عمود ظاهر جنراه ف  

 الةدج 
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 إلغا  تةميد كافا األعمدة : -4

 تست دم العادة الباو  المةمدة ال  حالتها اللبيعيا جعدم تثبيت أى عمود جه  البالا اللبيعيا لمةدج .

 ادراج عمود أج أعمدة : -5

تست دم الدراج عمود لدسد ف  الةدج  حيث نايف بالفيأرة عمي  العميود الميراد ادخيا  العميود الةدسيد قبميه جنياير بيالار االسمين 

 لمفأرة الظهار الاائما جن تار "ادراج عمود" ليظهر ليا عمود لدسد ناوم بتسميته جالتعامل معه كما سب .

 حذف عمود : -6

 ف أى عمود من أعمدة الةدج  لسيا ببالا إليه.جه  تست دم لبذ

 عمود:إعادة تسميا -7

 تست دم العادة تسميا العمود مرة أخرى مع العمل أنه ال سمكن تكرار اسل العمود مرة أخرى ف  نفس الةدج .

 

 :أنوا  المفاتيح ف  قواعد البيانات

  . ئيس  , االليب  (هياك عدة أنوا  لمفاتيح الةداج  , جلعل أكثرها است داما ) الر 

  أجال : المفتاح الرئيس 

 NULL جهو المفتاح الذي سبدد بشكل جحيد جميفرد ببيث ستميا عن غيرة , فال تتكرر قيمتا ف  أكثر من حال جاحيد , جال سابيل قيميا

 .أي السمكييا أ  نترك البال فارغا  بدج  قيما

 جال البايو  بياق  عين تميياه اسيتثيائيا قيميا ليه فرسيد حايل عين ارةعبي هيو( (PK1 هيو جاختصياره primary key األساس  لمفتاحا

 رئيسييا قييل حيذف تسيتليع ال .اخيرى ليداج  ف  FK فرعيا حاو  بعدة ربله جسمكن فاط جاحدة مرة سوى السةل ف  ستكرر ا  سمكن

 فرعييا قيل اي حذف سمكيب حيث العكس سمكن جلكن FK جاختصاره Foreign Key األليب  المفتاح خال  من PK األساس  لممفتاح

 مين حيا  بيأي سسيمح ال الرئيسي  المفتياح Unique Index مفهيرس سكيو  مباشيرة فإنيه رئيس  مفتاح انشا  عيد . الرئيسيا الايل من

 قييل عمي  سييكو  الببيث أل  جاإلسيتعالمات الةيدج  في  الببيث عممييا سسر  األساس  المفتاح   Null  .خاليا قيمته تكو  ا  األحوا 

 األساسي  لممفتياح األصيم  البيانيات نو  . الةدج  ف  الباو  باق  عن سمياه مميا خاص شكل له األساس  المفتاح .مكرره غير سدهفر

primary key التماائ  الترقيل هو Auto number  
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 الةيد؟ األساس  المفتاح مياات ه  ما

 :ه  خصائص بعدة أساس  كمفتاح الست دامه المرشح البال ستميا

 فرسد نبو عم  صف كل سعّرف هإن -1

 قيما عم  دائما   سبتوي بل خاليا, قيما سضل أج فارغا   أبدا   سكو  ال -2

 (أبدا   تتغير أال جاألفضل) عميها سشتمل الت  الايل تتغير ما نادرا   -3

   ثانيا : المفتاح المركب أجالمةمع

بأنيا سشيمل عمي  أكثير مين صيفا  ميف عين المفتياح الرئيسي جهو المفتاح الذي سست دم لتعرسف السةل بشكل جحيد جميفيرد , جلكييا س ت

  ال(.)ح

                           مثيييييا  عمييييي   ليييييب

 -: لوكيييا  ليييدسيا ليييدج  فييييه اسيييما  الليييالب جأسيييما  الميييواد التييي  سدرسيييونها اضيييافا الييي  عالمييياتهل كميييا فييي  الةيييدج  التيييال 

 

 

ب جاسل المادة أجالعالما كمفتاح رئيس  سبدد السةل بشكل جحيد جميفرد , فييتل فيالح  ف  مثاليا الساب  , أنا السمكن اعتبار اسل اللال

 المةو  ف  هذه البالا ال  اعتبار اسل اللالب مع اسل المادة مفتاح مركب , عم  اعتبار أ  اسل اللالباد ستكرر جاسل الميادة قيد ستكيرر ,

 . جلييييييييييييييييب اسييييييييييييييييل اللالييييييييييييييييب مييييييييييييييييع اسييييييييييييييييل المييييييييييييييييادة كمفتيييييييييييييييياح مركييييييييييييييييب ليييييييييييييييين ستكييييييييييييييييرر

 

  :المفتاح االليب ثالثا

جهو عبارة عن حال ) صفا ( أج اكثر سست دم لمربط بين لدجلين , جسم  المفتاح االليب  بهذا االسل النا ليس مين البايو  الموليودة 

 . أصيييييييال  فييييييي  الةيييييييدج  , أي انيييييييه عبيييييييارة عييييييين حايييييييل أج اكثييييييير تضييييييياف الييييييي  ليييييييدج  لربليييييييا ميييييييع ليييييييدج  اخييييييير

 -: فتيييييييييييييرض أ  ليييييييييييييدسيا الةيييييييييييييدجلين التييييييييييييياليينجكمثيييييييييييييا  عمييييييييييييي  اسيييييييييييييت دام المفتييييييييييييياح االليبييييييييييييي  , لت
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نالح  من المثا  الساب  أ  رقل التصييف ف  لدج  التصييفات عبارة عن مفتاح رئيس  , أما رقيل التصيييف في  ليدج  الميتةيات فهيو 

 . مفتيييييييياح أليبيييييييي  , تمييييييييت اضييييييييافتا لييييييييربط بييييييييين لييييييييدجلين , جلتبدسييييييييد التصييييييييييف الييييييييذي ستبييييييييع لييييييييه الميييييييييتج

يب  كمؤشر ماابل لممفتاح الرئيس  , بمعي  اخر فا  المفتاح االليب  هو عبارةعن حال ) صفا ( أج أكثر تضياف جسست دم المفتاح االل

أ  المفتاح االليب  سةب أ  سكيو  مين نفيس نيو   -لةدج  لربلا مع لدج  أخر , مع االلتاام بولود مفتاح رئيس  ماابل مع مالحظا :

ح الرئيس  من اليو  رقل ميثال  , سةيب أ  سكيو  المفتياح االليبي  مين الييو  رقيل , ليذلب سعتبير بيانات المفتاح الرئيس  , فمو كا  المفتا

  . االليب  مؤشر لمرئيس 

 

 :أهميا المفتاح االليب 

 الربط بين لدجلين. 

 البصو  عم  المعمومات بسرعا من لدج  اخر. 

 

 ".التصميللتعيين المفتاح االساس  بسهولا, سةب است دام طرساا عرض "

 ثل أنار فوق فتح.     Microsoft Office،ر  أنار فوق -1

 "  حدد قاعدة البيانات جافتبها.فتحف   مربع البوار " -2

" أنار بار الفأرة األسمن فوق الةدج  حيث ترسيد تعييين المفتياح االساسي  ليه, جفي  الاائميا الم تصيرة, لا  التيالف  " -3

 ".طرساا عرض التصميلأنار فوق "

 و  الت  ترسد است دامها كمفاتيح أساسيا .حدد البال أج البا -4

 لتبدسد حال جاحد , انار فوق مبدد الصفوف لمبال الذى ترسده.

 ثل أنار فوق مبدد الصفوف لكل حال. CTRLلتبدسد أكثر من حال أضغط باستمرار عم  

 " أنار فوق مفتاح اساس .أدجات". ف  المةموعا "تصميلعم  عالما التبوسب " -5

 المفتاح عم  سمين البال أج الباو  الت  حددتها كمفتاح أساس .ستل اضافا مؤشر 

 
 

 ا،الا المفتاح األساس  :

 .عيد ا،الا المفتاح األساس  فمن  سوفر البال أج الباو  الت  تعمل كمفتاح أساس  الوسائل األساسيا لتعرسف السةالت 

   من الةدج  بل إ،الا تعيين البال كمفتاح أساس  من هيذه جمع  لب فإ  ا،الا المفتاح األساس  ال سعي  حذف البال أج الباو

 الةداج .
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ثل أنار فوق فتح.ف  مربع البيوار فيتح , حيدد قاعيدة البيانيات جافتبها.قبيل ا،اليا    Microsoft Office  أنار فوق ،ر .1

أساسي  مشيارك في  عالقيا  المفتاح األساس  سةب التأكد أنه ال سشارك ف  أى عالقات بين الةداج  , جإ ا حاجلت ا،الا مفتاح

 من أنه سةب حذف العالقا أجال .  Accessمولودة , فيبذرك 

حدد البال أج الباو  الت  ترسد إ،اليا المفياتيح األساسي  عيهيا, لتبدسيد حايل جاحيد , اناير فيوق مبيدد الصيفوف لمبايل اليذى  -2

 وف لكل حال.ثل أنار فوق مبدد الصف CTRLترسده, جلتبدسد أكثر من حال أضغط باستمرار عم  

عم  مبيدد البايل أج البايو  جمين الاائميا التي  تظهير اضيغط عالميا المفتياح األساسي  تياج    Right Clickأضغط بالفأرة  -3

 عالما المفتاح من لوار البال أج الباو  الت  اخترتها. 

 

 حف  الةدج 
سةب أ  تعليه اسما  سصف البيانات الت  سبتوي  بعد إنشا  لدج  أج تعدسمه, سةب حف  تصميمه. جعيدما تبف  الةدج  لممرة األجل ,

حرفا  أبةدسا  جرقميا , بما ف   لب المسافات. عم  سبيل المثا , سمكيب إعلا  التسميات التاليا  64عميها. سمكيب است دام ما سصل لغاسا 

 .لمةدج : العمال , أج الالع, أج الم ا  أج الميتةات

 .CTRL+S حف , أج اضغط عم  < ممف , فانار فوق2016أج  2013أج  Access 2010 إ ا كيت تست دم .1

 .CTRL+S حف , أج اضغط عم  , ثل انار فوقMicrosoft Office ،ر , فانار فوقAccess 2007 إ ا كيت تست دم .2

 .مواف  إ ا كيت تعمل عم  حف  الةدج  لممرة األجل , فاكتب اسما  لمةدج , ثل انار فوق .3

 

 لةداج (:العالقات بين الةداج  )ربط ا

 . أكثر أج لدجلين بين ارتباط عالقا انشا  سعي :   الةداج  ربط

بالوسييائل التيي  سمكيييه   Microsoft Access 2007بعيد أ  قمييت بإنشييا  لييدج  لكييل موضييو  في  قاعييدة البيانييات , جسةييب أ  تيياجد 

  جضع الباو  المشتركا ف  لداج  مرتبلا , باست دامها تةميع هذه المعمومات معا مرة أخرى عيد البالا . سمكيب تيفيذ  لب من خال

 جكذلب من خال  جصف العالقات بين الةداج .

 . متشابها المشتركا الباو  بين المولودة البيانات تكو  أ  جسةب , الربط عمميا ف  الةداج  بين المشتركا الباو  جتست دم

 : ه  العالقات من ثالثا أنوا  جتولد

 ) جاحد ماابل جاحد  (برأس رأس ارتباط عالقا -1

  مةموعا( ماابل )جاحد  بأطراف رأس ارتباط عالقا -2

  )مةموعا ماابل مةموعا  (بأطراف أطراف ارتباط عالقا -3

 : لدجلين بين العالقا إنشا  شرجط جمن

 ش   كل ف  متشابها حاو  أج حال عم  سشتمال بييهما عالقا إنشا  المراد الةدجلين كال أ  تأكد -1

 سشتمل الةدج  التابع عم   ببيث (Related)التابع الةدج  سيكو  جمن (Primary) الرئيس  الةدج  سيكو  من تعرف أ  سةب  -2

 مواصيفات جبييفس التيابع الةدج  ف  لدسدا   حاال   بإضافا قل جإ ا لل سولد , الرئيس  الةدج  ف  األساس  المفتاح حال مع ستلاب  حال

 . الرئيس  الةدج  ف  األساس  المفتاح حال

 . المست دما الباو  ل صائص جفاا   العالقا نو  بتبدسد البرنامج ساوم -3
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 : الةداج  بين العالقات انشا 

 . البيانات قاعدة نافذة افتح -1

  عالقات. نافذة فتظهر األدجات شرسط من عالقات ،ر انار أج أدجات قائما من عالقات األمر اختر -2

 

 أنوا  عالقات الةداج  :

 عالقا رأس بلرف : -1

الح  قاعدة البيانات  التاليا تتضمن لدج  "اللالب" , "المدرسو " سمكين لمميدرس أ  سايوم بالتيدرسس ألكثير مين فصيل , جتبعيا  

لذلب سمكن أ  ساابل كل مدرس مولود ف  لدج  "المدرسو "  أسما  طالب كثيرة ف  أكثر مين فصيل , جهكيذا تكيو  العالقيا بيين 

  " جلدج  "اللالب" ه  عالقا رأس بأطراف.لدج  "المدرسو

 

لعرض عالقا رأس بأطراف ف  تصميل قاعدة البيانات, اسيت دم المفتياح االساسي  الموليود في  لانيب "اليرأس" مين العالقيا جقيل 

تبدسيد نيو  بإضافته كبال أج حاو  اضافيا ال  الةدج  المولود ف  لانب "األطراف" من العالقا لتظهر ليا الشاشا التاليا جه  ل

 العالقا.

 

 

 عالقا رأس برأس : -2

ف  عالقا رأس برأس سمكن أ  سكو  لكل سةل ف  الةدج  األج  سيةل جاحيد فايط ملياب  في  الةيدج  الثيان , جكيل سيةل في  

 الةدج  الثان  سمكن أ  سكو  له سةل جاحد فاط ملاب  ف  الةدج  األج .
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ألحوا  ستل ت اسن المعمومات المرتبلا بهذه اللرساا ف  نفيس الةيدج . جقيد تسيت دم هذه العالقا غير شائعا, نظرا  ألنه ف  أغمب ا

عالقا رأس برأس لتاسيل لدج  سبتوى عم  عدة حاو , أج لعا  لا  من لدج  ألسباب أمييا, أج لت اسن معموميات سيتل تلبياهيا 

 شترك كال الةدجلين ف  حال مشترك.عم  مةموعا فرعيا من الةدج  االساس . سةب عيد تعرسف مثل هذه العالقا أ  س

 

 عالقا أطراف بأطراف: -3

لتمثيل عالقا أطراف بأطراف, سةب انشا  لدج  ثالث سسم  لدج  الوصل, الذى ساسيل عالقيا أطيراف بيأطراف الي  عالقتيين 

لةيدج  الثاليث كيل رأس بأطراف. ستل ادراج المفتاح االساس  من كال الةدجلين ال  الةدج  الثاليث, مميا سيؤدى الي  أ  سسيةل ا

تكرار, أج مثيل, ف  العالقا, عم  سبيل المثا , هياك عالقا أطراف بأطراف بين الةدجلين "اللالب" ج"المواد" سيتل تعرسفهيا 

بانشا  عالقتين رأس بأطراف مع لدج  "المدرسو " حيث سدرس اللالب أكثر مين ميادة  جالميدرس الواحيد سايوم بالتيدرسس 

 ألكثر من فصل. 

 

 يشئ عالقات الةداج :لما ا ت

سمكييب انشيا  عالقيات ليداج  بشيكل جاضيح باسيت دام االطيار "عالقييات" أج عين طرسي  سيبب حايل مين ليا  قائميا الباييو  

عالقات الةداج  لربط الةداج  عيدما ترسد است دامها ف  كائن قاعدة البيانيات. هيياك العدسيد  Office Access 2007سست دم 

ضييرجرى انشييا  عالقييات لييداج  قبييل انشييا  كائيييات قاعييدة بيانييات أخييرى , مثييل اليمييا ج ميين االسييباب التيي  تةعييل ميين ال

جاالستعالمات جالتاارسر حيث تؤثر عالقات الةداج  عم  تصيميمات االسيتعالم جاسضيا لمعميل ميع سيةالت مين أكثير مين ليدج  

ملابايا الاييل في  حايل المفتياح االساسي   جاحد, سةب عميب غالبا  انشا  استعالم سربط هذه الةداج . سعمل االستعالم مين خيال 

 لمةدج  األج  ببال مفتاح خارل  ف  الةدج  الثان .

 

 التكامل المرلع :

 MS Officeعيدما تصمل قاعدة بيانات فإنب تاسل المعمومات ف  لداج  حسب الموضو  لمبد مين تكيرار البيانيات ثيل تياجد 

Access 2007 امها تةميع البيانات معا عن طرس  جضع الباو  المشيتركا في  ليداج  بعد  لب باألساليب الت  سمكيه باست د

مرتبلا عم  سبيل المثا  لتمثل عالقا رأس بأطراف فإنب تأخيذ المفتياح االساسي  مين الةيدج  في  ناحييا "اليرأس" جتضييفه 

ت في  الةيدج  في  ناحييا البيانا Accessكبال اضاف  ال  الةدج  ف  ناحيا "االطراف" لتةميع البيانات معا مرة أخرى سأخذ 

"االطراف" جسببث عن الايما الماابما ف  الةدج  ف  ناحيا الرأس بهذه اللرساا ترلع الايل المولودة ف  الةدج  ف  ناحييا 

 "األطراف" ال  الايل الماابما ف  ناحيا "الرأس".

تبذف أحد المدرسين من اللاليب  افترض أ  لدسب عالقا رأس بأطراف بين الةدجلين "اللالب " ج "المدرسو  " جأردت أ 

أج الفصل  ا ا كا  المدرس الذى  ترسد لذفه ساوم بالتدرسس للالب آخر ف  لدج  "اللالب" ستصبح هيذه اللمبيا  "جحييدة" 
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عيدما تبذف سةل هذا المدرس. جستظل "اللالب"  تبتوى عمي  "معيرف الميدرس". جلكين ا  سصيبح المعيرف صيالبا بعيد 

 لع اليه لل سعد مولود. لب ال  السةل الذى سر

 

  مالحظا:

الهدف من التكامل المرلع  هو ميع السيةالت الوحييدة جالبفياظ عمي  المراليع متاامييا ببييث ال ببيدث هيذا الموقيف االغتراضي  ميرة 

 أخرى.

أسيا عممييا تمييع التكاميل  Accessسمكيب فرض التكاميل المرلعي  عين طرسي  تمكيييه لعالقيا ليدج  بمةيرد فرضيها , سيرفض  -1

سييرفض التبيدسثات التي   سيتغير هيدف المرليع جعممييات البيذف التي   Accessمرلع  لعالقا الةدج  هذه, سعيي   ليب أ  ال

 ستاسمه.

 

 

 
 Accessمن الممكين أ  تبتياج الي  تغييير المفتياح االساسي  لةيدج  الليالب جفي  هيذه البياالت . تبتياج بالفعيل الي  أ  سايوم  -2

اكميا  التبيدسث الي  اليهاسيا  Accessيا كةيا  مين عممييا مفيردة . بهيذه اللرسايا سضيمن بتبدسث كافا الصفوف المتأثرة تماائ

حييث تكيو  بعيض الصيفوف مبدثيا جاليبعض اآلخير ال . لهيذا السيبب  –ببيث ال تترك قاعدة البيانات في  حاليا  غيير متوافايا 

المرلع  جاختيار ال ييار "تتيال  تبيدسث ال يار "تتال  تبدسث الباو  المرتبلا" عيدما تاوم بفرض التكامل  Accessسدعل  

تماائييا بتبيدسث كافيا البايو  التي  ترليع الي  المفتياح  Accessالباو  المرتبليا" ثيل تايوم بتبيدسث المفتياح االساسي  سايوم 

 األساس .

عميي  سييبيل المثييا  السييةل "حيييا  مبمييد"  جكافييا الفصييو   –جميين الممكيين أسضييا حييذف صييف جكافييا السييةالت المرتبلييا بييه  -3

ال يار "تتال  حذف السةالت المرتبليا" ثيل تبيذف سيةل في  لانيب  Accessلالب  ات الصما بها  . لهذا السبب , سدعل جال

 تماائيا  كافا السةالت الت  ترلع ال  المفتاح االساس . Accessالمفتاح األساس  من العالقا , سبذف 

 

 

 

1 

2 

3 
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 عرض عالقات الةداج :

ا " . ت ضمن عالما التبوسب "أدجات قاعدة البيانات" تبيت مةموعيا "إظهار/إخفيلعرض عالقات الةداج  , انار فوق عالقا

ر عالقيات مولودة . ا ا لل ستل تعرسف أى عالقات ليداج  بعيد . جكييت تفيتح االطيا سفتح االطار "عالقات" جسعرض أى عالقات

 باضافا لدج  اج استعالم ال  االطار. Accessلممرة األجل  سلالبب 

 

 دج :انشا  عالقا ل

عييدما  سمكيب انشا  عالقا لدج  باست دام االطار "عالقات" أج عن طرس  سبب حال الي  جرقيا بيانيات مين ليا  "قائميا البايو " .

الجقيات جلكين تيشئ عالقا بين الةداج , ال سشترط أ  سكو  لمباو  المشتركا نفس االسل, عم  الرغل من أ  هذا هو البيا  في  أغميب ا

ايل كن ا  سكو  حاو  نفس نو  البيانات . ا ا كا  حال المفتاح االساس  من نو  البيانات "ترقيل تماائ " . سمسةب ا  تتضمن هذه الب

ب لباميين هي   اتهيا . عمي  سيبيل المثيا  , سمكيياالبال" لكيال -المفتاح ال ارل  اسضا من نو  البيانات "رقل" ا ا كانت ال اصيا "حةل

البامين معييا ال  عدد صبيح طوسيل. عييدما سكيو   البال" لكال -ل" ا ا كانت ال اصيا "حةلملاباا حال "ترقيل تماائ ", جحال "رق

 لبال" لكل ميهما مماثال .ا -ال اصيا  "حةل البامين المشتركين من نو  بيانات "رقل" سةب أ  سكو  اعداد

 

 

 

 

 
 حذف عالقا بين لداج :

ناير فيوق ". حيدد موقيع المؤشير ببيذر ببييث سشيير الي  خيط العالقيا, ثيل أال،الا عالقا سةب حذف خط العالقا ف  االطار "عالقيات

ا أجامير الفيأرة أج بإظهيار قائمي Deleteال ط. سظهر خط العالقا سميكا  عيد تبدسده . عيدما ناوم بتبدسد خيط العالقيا , أضيغط عمي  

 جاختيار حذف.

 مفتاح أساس 

مفتاح 

 خارل 

سبب جافالت من 

 المواد ال 
 المدرسون

 جليندليل جلود عالقا بين الةد
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 :اليما ج
 

ب رضها . سمكيها أج عالت  سمكيب است دامها الدخا  البيانات من لدج  أج استعالم أج تبرسرسعد اليمو ج من كائيات قاعدة البيانات 

  . است دام اليما ج لمتبكل ف  الوصو  ال  البيانات, مثل الباو  أج صفوف البيانات الت  ستل عرضها

 

 انشا  نمو ج باست دام األداة "نمو ج"   -1
 

يدما تست دم هذه ع  تبوسب "انشا  مةموعا نما ج" النشا  نمو ج بيارة مفردة من الفأرةسمكيب است دام األداة "نمو ج ج لب من 

سمكيب  د مباشرة أجالةدس األداة ستل جضع كافا الباو  من مصدر البيانات األساس  تماائيا ف  اليمو ج سمكيب البد  ف  است دام اليمو ج

 حتيالاتب بشكل أفضل.تعدسمه ف  طرساا "عرض الت ليط" أج "التصميل" ليالئل ا

   

 است دام األداة "نمو ج" النشا  نمو ج لدسد:

 

 

 ف  "لا  التيال" أنار فوق الةدج  أج االستعالم الذى سبتوى عم  البيانات الت  ترسد رؤستها ف  اليمو ج.   -1

 

 ف  عالما التبوسب "انشا " ف  المةموعا "نما ج" انار فوق "نمو ج".   -2

 

طرساا "عرض الت ليط" جسمكيب الرا  تغييرات عم  تصميل اليمو ج اثيا  عرضه لمبيانات عم  سبيل المثا   ستل عرضه ف   -3

 سمكيب تعدسل حةل مربعات اليصوص عيد البالا لتالئل البيانات.

   

http://2.bp.blogspot.com/-9moqJqzRrb4/U6A7wFipRBI/AAAAAAAAASI/Ms0dELhZsy4/s1600/16.JPG
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جاحد من اليمو ج ال  تتصل طرسات  العرض بيفس مصدر البيانات كما تتل مااميتهما معا  عم  الدجام سؤدى تبدسد البال ف  لا  

تبدسد نفس البال ف  الةا  اآلخر من اليمو ج, سمكيب اضافا البيانات أج تبرسرها أج حذفها من أى من الةائين )بشرط أ  سكو  

مصدر السةل قابال لمتبدسث جأال تكو  قد ميعت هذه االلرا ات أثيا  تكوسن اليمو ج(. جفر لب العمل مع اليما ج المياسما مياات كل 

 من نوع  اليمو ج ف  نمو ج مفرد , عم  سبيل المثا  سمكيب است دام لا  جرقا البيانات لميمو ج

 
 لتبدسد موقع السةل بسرعا ثل است دام لا  اليمو ج لعرض السةل أج تبرسره.

 

 انشا  نمو ج مياسل باست دام األداة "نمو ج مياسل":   -2
جالذى سوفر لب طرساتين لعرض البيانات ف    Microsoft Office Access 2007  سعتبر اليمو ج المياسل من المياات الةدسدة ف

  نفس الوقت طرساا عرض "اليمو ج" جطرساا عرض "جرقا البيانات"
 

 النشا  نمو ج مياسل باست دام األداة "نمو ج مياسل" قل بعمل اآلت :
م  البيانات الت  ترسدها ف  اليمو ج, أج أفتح الةدج  أج الذى سبتوى ع  ف  "لا التيال" , أنار فوق الةدج  أج االستعالم -1

 االستعالم ف  طرساا عرض "جرقا بيانات".
  ف  عالما تبوسب "انشا " , ف  مةموعا "نما ج" , أنار فوق "اناسام اليمو ج".   -2

 

 
 

را  تغييرات عم  تصميل اليمو ج جسعرضه ف  طرساا عرض "الت ليط", ف  طرساا عرض "الت ليط" سمكيب ال Access سيشئ

 اليمو ج اثيا  عرضه لمبيانات, عم  سبيل المثا  , سمكيب تعدسل حةل مربعات اليصوص, عيد البالا لتالئل البيانات.
 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-kvpxV4Vuyig/U6A77PSUbRI/AAAAAAAAASQ/zDVOh_EoP48/s1600/17.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-VjHZWbTbDks/U6BKbhQv9RI/AAAAAAAAAWY/hTdc5qg8kYw/s1600/48.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-0SB8j2w77qU/U6AN1vCMrpI/AAAAAAAAAJI/EWEmRq0Ymas/s1600/18.JPG
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 انشا  نمو ج سعرض السةالت المتعددة باست دام األداة "عياصر متعددة" : -3
 

سةل جاحد ف  المرة , ا ا اردت أ   Access سعرض اليمو ج الذى سيشئهعيدما ناوم بانشا  نمو ج باست دام األداة "نمو ج بسيط" 

كما أنه   لمت صيص بشكل أكبر من جرقا البيانات , سمكيب است دام األداة عياصر متعددة قابال سعرض اليمو ج سةالت متعددة جسكو 

نات , ستل ترتيب البيانات ف  صفوف جأعمدة , جرقا البيا Access عيد است دام االداة "عياصر متعددة" سشبه اليمو ج الذى سعرضه

 جسمكيب مشاهدة أكثر من سةل جاحد ف  المرة .
 

 
 

 

 ف  "لا  التيال" , أنار فوق الةدج  أج االستعالم الذى سبتوى عم  البيانات الت  ترسد رؤستها ف  اليمو ج.   -1

 عياصر متعددة".ف  عالما التبوسب"انشا " , ف  المةموعا "نما ج", أنار فوق "   -2

اليمو ج جسعرضه ف  طرساا "عرض الت ليط" , سمكيب الرا  تغييرات عم  تصميل اليمو ج أثيا  عرضه  Access سيشئ  -3

 لمبيانات.
 

 

 "معالج اليما ج" :  انشا  نمو ج باست دام -4
 

عالج اليما ج" بدال  من أدجات انشا  اليما ج تكو  اكثر تبدسدا  عيد اختيار الباو  الت  تظهر ف  اليمو ج , سمكيب است دام "م  لك 

المتعددة الساباا الذكر, سمكيب أسضا جصف كيفيا تةميع البيانات جفر،ها, كما سمكيب است دام الباو  من أكثر من لدج  أج استعالم, 

 بشرط جلود عالقات مبددة مسباا  بين الةداج  جاالستعالمات.
 

تظهر عدة    مةموعا "نما ج" انار فوق "ماسد من اليما ج" , ثل انار فوق معالج اليمو ج** ف  عالما التبوسب "انشا " , ف  ال

 بالضغط عم  " التال ". مربعات حوار تتوال 
 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-JzQqWGpSYFA/U6AOqiCQCrI/AAAAAAAAAJQ/WtjqtJf4iSg/s1600/19.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-JnDDeHBd3cI/U6A-fQPlxRI/AAAAAAAAASs/_kRzOllrWIc/s1600/20.JPG
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أج  مربع حوار الختيار اسل الةدج  الذى سؤخذ ميه البيانات لتظهر ف  اليمو ج جكمما نسعرض اسل لدج  تظهر حاوله ف  المربع  

  .أسفل اسل الةدج

 
 

الختيار   > بعد اختيار الةدج  مصدر بيانات اليمو ج قيد االنشا  ن تار الباو  الت  نرغب ظهورها ف  اليمو ج بالضغط عم  المفتاح 

 ليال كل الباو  دفعا جاحدة ثل نضغ  "التال ".  >>ال  مربع الباو  المبددة أج بالضغط عم   حاو  معييا ليامها
 

 
 

 ج الذى نرغب جهو احدى االختيارات المبييا بالشكل التال ن تار شكل اليمو     

     

 
 

 أختار نمط العرض المياسب الذى ترغبه. 

http://3.bp.blogspot.com/-2UfmNyOLMmw/U6A-rwXYCyI/AAAAAAAAAS0/4Nmq0yjCSsU/s1600/21.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-CYLDxgGp0Oo/U6A-0_80h3I/AAAAAAAAAS8/DaR05k_zOoQ/s1600/22.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-Ie7XfLSgatE/U6A_KxULnyI/AAAAAAAAATE/Enp35tpFd3o/s1600/23.JPG
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 أختار عيوا  لميمو ج.    

   

 
 

 "عرض البيانات"  سظهر اليمو ج ف  طرساا  بالضغط عم  "إنها "    

 
 

 "نمو ج فارغ":  انشا  نمو ج باست دام األداة -5
 

اسب المعالج أج أدجات انشا  اليمو ج مع احتيالاتب , سمكيب است دام األداة "نمو ج فارغ" النشا  نمو ج . هذه اللرساا ا ا لل ستي 

 سرسعا لدا النشا  التارسر , خاصا ا ا كيت ت لط لوضع حاو  قميما ف  التارسر.
 

http://1.bp.blogspot.com/-JAb58ewAXBU/U6A_bR0xgOI/AAAAAAAAATM/UBAVYSpyPLc/s1600/24.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-XBqLFcuOWJo/U6A_5nqdj3I/AAAAAAAAATU/Qi7GzeBs2Zk/s1600/25.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-zXZvcsAYLSg/U6BACxc5_XI/AAAAAAAAATc/GnkD_hIf5k4/s1600/26.JPG
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 ا( انار فوق فارغف  عالما التبوسب "ادراج" ف  المةموعا نما ج )ادخا  البيانات أج تبرسره -1

 نمو ج فارغ ف  طرساا عرض "الت ليط" جسعرض لا  قائما الباو .  Access سفتح

 
 

 

)+( بةانب الةداج  أج الةداج  الت  تبتوى عم  الباو  الت  ترسد رؤستها ف    ف  لا  قائما الباو  , انار فوق عالما الةمع -2

 اليمو ج.

مادجلا  فوقه اج اسببه ال  اليمو ج الضافا حاو متعددة مرة جاحدة اضغط باستمرار عم  الضافا حال ال  اليمو ج انار نارا   -3

 جانار فوق عدة حاو  ثل اسببهل ال  اليمو ج ف  نفس الوقت. CTRL المفتاح

تارس  است دم االدجات ف  المةموعا عياصر التبكل ضمن عالما التبوسب تيسي  الضافا شعار أج عيوا  أج أرقام صفبات أج ال -4

 جالوقت لميمو ج.
 

 شرح العياصر المتادما ف  اليمو ج الفارغ)تصميل اليمو ج(:
 

 مربع تبرسر جسرد   -1

 

كيب من مشاهدة قائما بةميع البيانات اج ادراج قيما لدسدة إ  أردت  لب جخلوات اإلضافا كالتال :  جهو سُم 
 ن تر مربع تبرسر جسرد .   -1

 ات عياصر التبكل ف  الوضع اليشط .نةعل ،ر الست دام معالة    -2

 ثل نرسل مربع التبرسر جالسرد ف  جرقا العمل عم  اليمو ج .    -3

 ثل نتبع ال لوات التاليا حت  اليهاسا لمبصو  عم  مربع تبرسر سرد .  -4

   

 
 

http://4.bp.blogspot.com/-FbyXm1kaQSI/U6BATHl0jSI/AAAAAAAAATk/3wfUh3g0tLc/s1600/27.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-QJh66aFL_mg/U6BChYjFtGI/AAAAAAAAATw/uv-DJzEdHYI/s1600/28.JPG
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http://1.bp.blogspot.com/-56K91B2vnX0/U6BCw7pxiuI/AAAAAAAAAT4/SLvLxO2VHvI/s1600/29.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-ApZy8txJo4s/U6BC-0OM9gI/AAAAAAAAAUA/PGvC3Vm-aQc/s1600/30.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-MhSBei1m8FU/U6BDXLRu4jI/AAAAAAAAAUI/UXhOAIitPk4/s1600/31.JPG
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 تظهر الشاشا التاليا:جالضغط عم  "التال "  "إخفا  عمود المفتاح )مفصل(" جف  حالا الغا  اختيار

 
 

 سظهر الشكل التال   ثل بالضغط عم  " انها "

   

 

http://3.bp.blogspot.com/-UL7yNI1CvFE/U6BDqCXvyKI/AAAAAAAAAUQ/VSpos9ntchM/s1600/32.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-ILU-ZDrwh4E/U6BD0my5qLI/AAAAAAAAAUY/nqXpCUAdUA8/s1600/33.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-3swmV4Mbq6s/U6BELDBLdOI/AAAAAAAAAUo/jipY-IYEsPs/s1600/34.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-jrpFpDVrzYo/U6BETD_rNyI/AAAAAAAAAUw/NM1IN_6CzVA/s1600/35.JPG
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 ادراج خانا اختيار ال  اليمو ج   -2

   اليمو ج كالتال :  ستل ادراج خانا اختيار ف  اليمو ج ج رسمه ف  الميلاا الت  نرسدها ا  سظهر بها عم 

ائص ف  المةموعا "ادجات" لتظهر ليا جرقا خصائص ال انا ج ميها ن تار ستل الوقوف عم  خانا االختيار ج الضغط عم  جرقا ال ص

مصدر عيصر التبكل لتكو  نعل ام الج بذلب سكو  قد تل الربط بين ،ر االختيار ببال لدسد اج ال من الةدج  الم تار لميمو ج ج تل 

  البصو  عم  ،ر اختيار لدسد ف  اليمو ج.
 

 
 

 
 

 ادراج صورة ال  نمو ج :-3

تست دم الدراج صورة غيرميضا تكو  ثابتا ف  لميع السةالت ج سكو  بال لوات التاليا بالضغط عم  ادراج صورة ثل تبيد مكا   ج

 الصورة ف  اليمو ج لتظهر ليا الشاشا التاليا الختيار الصورة.

 

http://3.bp.blogspot.com/-GW-WOjK8jdU/U6BFPB6dwQI/AAAAAAAAAVA/_VObScFHBds/s1600/38.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-6B1WULlEruk/U6BFwzFvUqI/AAAAAAAAAVI/ifYkuuoPhlc/s1600/39.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-rVcY0M2xc2E/U6BGBnmBVPI/AAAAAAAAAVQ/O0E46vo__x8/s1600/40.JPG
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لتصميل من قلع تمدد ج تكبير/ جبالضغط عم  جرقا خصائص الصورة لتبدسد جضع الصورة ج  لب الختيار الوضع المياسب حسب ا

 تصغير.
 

 جبهذا نكو  قد جضعيا صورة لدسدة ف  السةل الم تار ف  نمو ج قاعدة البيانات الم تارة جتظر كما سب  ج كرنا.   

 

 

 .التاارسر إصدار

لملميوب مميف سبتيوى عمي  الم رليات ا في  حفظيه أج الكمبييوتر شاشيا عمي  عرضيه أج طباعتيه سمكين مسيتيد عين عبيارة التارسر

 طباعتها أج عرضها من بيانات الةداج  جاالستعالمات ف  صورة شياا جلذابا جتف  بالغرض من انشا  قاعدة البيانات.

سمكن عمل تاارسر جهي  مثيل اليميا ج ج لكين الفيرق بييهميا ا  التايارسر تلبيع عمي  جرق اميا اليميا ج فييتل التعاميل معهيا مين خيال  

 ارسر من تبوسب انشا  مةموعا تاارسر.الشاشا جالباسب ج ستل انشا التا

 
 

 * اختيار مصدر سةل

تبتييوي التاييارسرعم  معمومييات تييل سييببها ميين لييداج  اج اسييتعالمات ,باالضييافا اليي  معمومييات تييل حفظهييا مييع تصييميل التارسيير , مثييل 

صدر سةل التاارسر . ا ا كانيت كافيا التسميات ج الرؤجس ج الرسومات . تعرف الةداج  اج االستعالمات الت  توفر البيانات االساسيا بم

الباو  المراد تضمييها مولودة ف  لدج  جاحد , است دم هذا الةدج  كمصدر السةل . ا ا كانت الباو  مولودة ف  اكثير مين ليدج  , 
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ربميا تبتياج الي  سةب است دام اسعالم جاحد اج اكثر كمصدر السةل . قد تكو  هذه االستعالمات مولودة بالفعل في  قاعيدة البيانيات , اج

 انشا  استعالمات خاصا تالئل احتيالات التاارسر.

 : جه  التاارسر إلنشا  طرق عدة جتولد

 انشا  تارسر باست دام االداة " تارسر "  -1

تارسير تادم لب االداة " تارسر " اسر  طرساا النشا  تارسر , النها تاوم بانشا  التارسر مباشرة دج  ملالبتيب باسيا معموميات .سعيرض ال

 كافا الباو  من الةدج  اج االستعالم االساسي  . قيد ال تيات  االداة " تارسير " باليتيائج المرليوة تماميا , ج لكيهيا مفييدة كوسيائل اللايا 

نظرة سرسعا عم  البيانات االساسيا , سمكيب ا ا حف  التارسرف  طرساا عرض " الت ليط " اج طرسايا عيرض " التصيميل " ج تعدسميه 

ئل مع احتيالاتب بشكل افضل . ف  " لا  التيايل " , اناير فيوق الةيدج  اج االسيتعالم الميراد اسيتياد التارسير الييه في  عالميا ببيث ستال

 .  التبوسب انشا  , ف  المةموعا تاارسر, انار فوق تارسر

ق التارسير ج الةييدج  بعيد عيرض التارسير , سمكيييب حفظيه ثيل اغيالج التارسير ج سعرضيه في  طرساييا عيرض "الت لييط"Access سيشيئ 

 أحدث بيانات من مصدر السةل. Accessاالساس  الذي است دمته كمصدر سةل, جف  المرة التاليا الت  ستفتح فيها التارسر , سعرض 

 

 

 انشا  تارسر باست دام "معالج التاارسر": -2

لتارسر , سمكيب أسضيا  تبدسيد كيفييا تةمييع البيانيات سمكيب است دام "معالج التاارسر" لتصبح أكثر دقا ف  تبدسد الباو  الت  تظهر ف  ا

 جفر،ها, كما سمكيب است دام الباو  من أكثر من لدج  أج استعالم , بشرط جلود عالقات مبددة مسباا  بين الةداج  جاالستعالمات.

 .ف  عالما التبوسب إنشا  , ف  المةموعا تاارسر, أنار فوق معالج التاارسر 

 بات  "معالج التاارسر" . ف  الصفبا األخيرة , أنار فوق إنها .اتبع االرشادات ف  صف 
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 مالحظا : 

إ ا أردت تضمين حاو  من لداج  جاستعالمات متعددة ف  التارسير ال ياص بيب, فيال تياير فيوق التيال  أج فيوق إنهيا  بعيد 

دال مين  ليب , كيرر ال ليوات تبدسد الباو  من الةيدج  أج االسيتعالم األج  في  الصيفبا األجلي  مين "معيالج التايارسر" بي

 لتبدسد لدج  أج استعالم جانار فوق أسا حاو  إضافيا ترسد تضمييها ف  التارسر . ثل أنار فوق التال  أج إنها  لممتابعا.
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 انشا  تارسر باست دام أداة  "التارسر الفارغ": -3

لتاارسر" سمكييب اسيت دام األداة "تارسير فيارغ" إلنشيا  تارسير مين ال شيئ , هيذه ا ا لل ترغب ف  است دام األداة "تارسر"  أج "معالج ا

اللرساا  سرسعا ليدا  النشيا  التارسير , خاصيا إ ا كييت ت ليط لوضيع حايو  قميميا في  التارسير , بشيرح األليرا  التيال  كيفييا اسيت دام 

 "تارسر فارغ"

 وق "تارسر فارغ" ف  عالما التبوسب "إنشا " ف  المةموعا "تاارسر" , انار ف

 .Access ستل عرض التارسر الفارغ ف  طرساا عرض "الت ليط"  جستل عرض لا  ف  الةانب األسسر من إطار
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 ف  لا  قائما الباو  , انار فوق عالما الةمع بةانب الةدج  أج الةداج  الت  تبتوى عم  الباو  الت  ترسد رؤستها ف  التارسر.

جحيدد حايوال  متعيددة , ثيل اسيببها  CTRLتارسر بمادار حال جاحد في  الميرة الواحيدة, أج اضيغط باسيتمرار عمي  اسبب كل حال ال  ال

 لميعا  ال  التارسر مرة جاحدة .

اسييت دم األدجات فيي  المةموعييا "عياصيير الييتبكل"  ضييمن عالمييا التبوسييب "تيسييي " إلضييافا شييعار أج عيييوا  أج أرقييام صييفبات أج 

 سر.التارس  جالوقت لمتار
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 إنشا  تارسر باست دام أداة "تصميل التارسر " -4

جهو ليتل التعامل مع التاارسر بتصميميا نبن جسمكيا است دام لميع ممياات تصميل اليمو ج ف  هذا التارسر جلكيه مصمل طبعا  لملباعيا 

 جلكن الفرق بييهل أ  نمو ج تصميل تصميل لمتاارسر تياسل ال :

  

 

 طباعا التاارسر : معاسيا التاارسر  &

  بعد فتح قاعدة البيانات جتصميل لداجلها جنما لها جالتاارسر الملموبا إلخراج المعمومات نفتح التارسير الميراد معاسيتيه قبيل

 اللباعا ف  جضع "معاسيا  قبل اللباعا" سظهر التارسر ف  الشكل الةاها لملباعا.

 

 جميين الاائمييا  رض التارسيير" بالضييغط عميي "،ر أجفيييس"  جسمكيين معاسيييا التارسيير أسضييا بعييد فتبييه فيي  "طرساييا عيي

 الميسدلا نشير بالفأرة ال   "طباعا" تظهر قائما لانبيا ن تار ميها "معاسيا قبل اللباعا" كما بالشكل التال .

سوليييييد فييييي  بداسيييييا أج  

صفبا فاط من صفبات 

التاييارسر جال ستكييرر فيي  

 باق  الصفبات

سولد ف  بداسا كل صفبا  

من صفبات التاارسر 

جستكرر ف  باق  

 الصفبات 

سولد ف  نهاسا كل صفبا 

من صفبات التارسر 

جستكرر ف  باق  

 الصفبات

سوليييد فييي  نهاسيييا آخييير 

صييييييييفبا فاييييييييط ميييييييين 

صيييييفبات التايييييارسر جال 

ستكييييييييرر فيييييييي  بيييييييياق   

 الصفبات
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 لباعا" كما بالشكل التال .جف  كمتا البالتين جبعد معاسيا التارسر ناوم بإغالق شاشا المعاسيا بالضغط عم  أساونا )إغالق معييا قبل ال

 

 طباعا التارسر: 

   "جميين الاائمييا  بعييد معاسيييا التارسيير جالموافاييا عميي  شييكمه اليهييائ  جأخييذ قييرار اللباعييا نضييغط عميي "،ر أجفيييس

 الميسدلا نشير بالفأرة ال   "طباعا" تظهر قائما لانبيا ن تار ميها "طباعا" كما بالشكل التال .

 

 



53 
 

 نس  اللباعا جنو  اللابعا  جحالتها جاعداد اللابعا  كما بالشكل التال . تفتح شاشا لتبدسد عدد 

 

 

 

   

 


