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 : Understanding Databasesفهم قواعد البيانات * 

 :What a Database isماهي قاعدة البيانات * 

  البيانات التي يمكننا تنفيذ العمليات التالية عليها:هي مجموعة من 

 تخزين وحفظ البيانات. .1

 البيانات )تحديث، مسح، ادراج، ترتيب(.معالجة  .2

 استرجاع البيانات )رؤية البيانات في شكل جدول ما او نموذج، واستخدامها(. .3

 It is a collection of data on which we can perform operations such as:  

1. Storing data (Save). 

2. Manipulating data (Update, Delete, insert, sort). 

3. Retrieve data (Seeing data in a particular table form and use selected data). 

 :Differences between Data and Informationالفرق بين البيانات والمعلومات * 

 معالجتها بعد. : هي المادة االساسية التي يتم معالجتها لتصبح معلومات. وتعتبر البيانات هي المعلومات التي لم يتمالبيانات 

 هي تلك البيانات التي تمت معالجتها لتصبح مفيده لمن يستخدمها، وتعتبر ذلك الشئ الذي يمكن الوصول اليه.المعلومات : 

 Data: is raw material for data processing. It relates to fact, event and transactions. Data refers to 

unprocessed information. 

 Information: Is data that has been processed in such a way as to be meaningful to the person who 

receives it. It is anything that is communicated. 

 التعرف على قاعدة البيانات من حيث الجداول والسجالت والحقول* 

How a Database Recognized in terms of Tables, Records, and Fields: 

  تتكون قاعدة البيانات من مجموعة من الجداول، ويتكون كل جدول من مجموعة من السجالت )الصفوف( وكل سجل يحتوي على

 مجموعة من الحقول )االعمدة(.

 حقل. : كل عمود في الجدول يمثلالحقل 

 كل صف في الجدول يمثل سجل.السجل : 

 من السجالت. : هو عباره عن مجموعةالجدول 

 A database is a collection of linked tables, each table contains some records (rows), and each record 

contains some fields (columns). 

 Field: Each column in the table represents a field. 

 Record: Each row in the table represents a record. 

 Table: Collection records. 
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 :Some Information about Database Organizationبعض المعلومات عن تنظيم قواعد البيانات * 

 :امثلة على قواعد البيانات التي تستخدم في كبرى الشركات المهمة 

 .أنظمة حجز تذاكر الطيران 

 .السجالت الحكومية 

 .سجالت الحساب البنكي 

  المرضى بالمستشفيات.تفاصيل 

 Examples for Common Uses of Large-scale Databases: 

 Airline booking systems. 

 Government records. 

 Bank account records. 

 Hospital patient details. 

 .البد ان يكون كل جدول يحتوي على بيانات متعلقة بموضوع واحد 

 Each table in a database should contain data related to a single subject type. 

  البيانات، كما بالمثال التالي: واحد فقط من رعنصعند ادراج البيانات داخل جدول ما في قاعدة البيانات، البد ان يحتوي كل حقل على 

 Each field in a table should contain only one element of data 

 

  البيانات المهنية يتم انشائها وتصميمها من قِبل متخصصين في قواعد البيانات.قواعد 

 Professional databases are designed and created by database specialist. 

 .يتم تنفيذ عمليات ادخال البيانات وتعديلها واسترجاع المعلومات من قِبل المستخدمين 

 Data entry, data maintenance and information retrieval are carried out by users.  

  للمستخدمين المناسبين الوصول الى بيانات معينه،مدير قاعدة البيانات يوفر 

 )حيث يتاكد مدير قاعدة البيانات من ان البيانات متاحة للمستخدمين وآمنة من الوصول الغير مسموح به(.

 Database administrator provides access to specific data for appropriate users,  

(He makes sure that data are available to users and secure from unauthorized access).  

  ء االساسية.في حالة االخطامدير قاعدة البيانات هو المسئول عن استرداد قاعدة البيانات في حال تعطلها او 

 Database administrator is responsible for recovery of a database after a crash or major errors.  
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 : Database Program Openبرنامج قواعد البيانات  فتح* 

  اضغط         سيفتح برنامج

 فارغة في مكان ما على الجهاز: النشاء قاعدة بيانات جديدة، اتبع الخطوات في الشكل كما بالشكل التاليقواعد البيانات 
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 :  Application DatabaseIdentifyالتعرف على نافذة برنامج قواعد البيانات * 

 :شكل قاعدة البيانات كاملة بكل محتوياتها 

 

 .Title Barشريط العنوان  .1

 .File Menuقائمة ملف  .2

 .Ribbon Tabsتبويبات اشرطة االدوات  .3

 .Tools Buttonsمنطقة ازرار االدوات  .4

 .Navigation Paneلوحة التنقل  .5

 .Status Barشريط الحالة  .6
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 : Close Database Applicationغلق برنامج قواعد البيانات * 

  لغلق برنامج قواعد البيانات  من شريط العنوان .. او من القائمة  اضغط الزر   اختر. 

  او اضغط F4+   ltA .من لوحة المفاتيح 

 :Open a Databaseفتح قاعدة بيانات موجودة  * 

  اضغط   او اضغط    اختر  ...CTRL + O  من لوحة المفاتيح  ثم حدد ملف قاعدة البيانات المراد

 .اضغط الزر  فتحها 

 اضغط على الزر اذا ظهرت رسالة تحذير الحماية التالية :Enable Content 

 

 :Close a Databaseغلق قاعدة بيانات مفتوحة  * 

  لغلق قاعدة بيانات مفتوحة حاليا بدون غلق البرنامج  اضغط   اختر. 

& in Toolbars (Minimize, -Hide Built Displayعرض واخفاء )غلق وفتح( اشرطة االدوات * 
Ribbon) Restore the: 

 

  كما يمكنك بالضغط نقرا مزدوجاDouble Click .على اي من تبويبات اشرطة االدوات لغلقها او فتحها مرة اخرى 
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  ولتخصيص التبويبات والمجموعات، اضغط   اختر   
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 : Available Help FunctionsUseاستخدام اوامر املساعدة املتاحة  * 

  الموجود في امتداد تبويبات اشرطة االدوات ... او اضغط  اضغط الزر F1  من لوحة المفاتيح ... او اختر من قائمة 

 ستظهر نافذة المساعدة كما يلي:  االمر 

 

  من شريط ادوات  كما يمكنك الضغط على الزر

نافذة المساعدة الستعراض فهرس المساعدة كما 

 بالشكل التالي:

 

 

  من شريط ادوات نافذة المساعدة، او االنتقال  كما يمكنك التنقل بين الصفحات التي عرضها لالمام وللخلف باستخدام االزرار

 .الى الصفحة الرئيسية لنافذة المساعدة بالضغط على الزر 

  العادة تحديث الصفحة المفتوحة حاليا. اليقاف تحميل الصفحة المعروضة حاليا، والزر  وبالضغط على الزر 

  لطباعة صفحة المساعدة الحالية اضغط على الزر. 

  ولتغيير حجم الخط اضغط على الزر. 

  ولغلق فهرس المساعدة اضغط على الزر. 

 

  



Microsoft Access 2010  

01003510901 www.a-kamel.com8 

 :Create a Table  انشاء جدول* 

 ومفهوم المفتاح االساسي. قبل انشاء اي جدول البد من معرفة انواع البيانات وخصائص الحقول 

 Data Types, Field Properties and Primary Key. 

  انواع البياناتData Types: .هي انواع البيانات التي سيتم ادراجها في الحقول 

 حرف ورقم. 255اليزيد عن : حيث يقبل عدد من الحروف واالرقام Textالنص  .1

 حرف ورقم. 65536 : حيث يقبل عدد من الحروف واالرقام يصل الىMemoالذاكرة  .2

 : حيث يكتب به االرقام فقط بشرط ان ال يبدأ الرقم المكتوب بالرقم صفر.Numberاالرقام  .3

 : حيث يكتب به الوقت او التاريخ.Date/Timeالتاريخ والوقت  .4

 يكتب به النقود.: حيث Currencyالعملة  .5

: حيث يكتب به ارقام ولكن اليتم كتابتها بواسطه المستخدم بل من قبل البرنامج، وستُكتب االرقام AutoNumberالترقيم التلقائي  .6

 متسلسله.

ي : حيث يكتب به اختيارين ال ثالث لهما، وهما اما نعم )وتُمثل في مربع صغير به عالمة صح( او ال وتمثل فYes/Noنعم او ال  .7

 مربع صغير ليس به عالمة صح.

 

  خصائص احلقولField Properties وتظهر خصائص الحقول في تصميم :

 الجدول أسفل اسماء الحقول وانواع البيانات.

 .لكل حقل خصائص معينة بناءا على انواع البيانات في هذا الحقل 

 :Textخصائص الحقول التي نوع البيانات بها نص : اوال* 

 : وهو عدد الحروف واالرقام المسموح كتابتها داخل هذا الحقل.Field Sizeحجم الحقل  .1

: وهو تنسيق البيانات المدرجة داخل هذا الحقل )ال يوجد تنسيقات Format البياناتتنسيق  .2

 (.Textللنصوص العادية 

 يظهر به النص المكتوب داخل الحقل: وهو الشكل الذي Input Maskقناع االدخال  .3

 او النقط السوداء الصغيره في حقول الرقم السري( والتي تظهر بهذا الشكل )****************(. )كشكل النجوم

 : وهو االسم البديل للحقل الذي يظهر في عرض ورقة البيانات وواجهة المستخدم وتقارير الطباعة.Captionاالسم البديل  .4

 لحقل اذا لم يكتب به بيانات.وهي القيمة التي تبقى في ا :Default Valueالقيمة االفتراضية  .5

: وهو الشرط الذي يمكن تطبيقه على حقل ما لتحديد ماهية البيانات التي يتم ادخالها في Validation Ruleشرط او قاعدة التحقق  .6

التحقق هو مثال .. سيكون شرط  15هذا الحقل .. كمثال )اذا اردت ان تكون جميع القيم المدخلة في الحقل تكون ارقام اكبر من الرقم 

 (.15" .. وعند ادخال البيانات داخل الحقل لن يتم السماح بادخال قيم اقل من 15<"

: وهي رسالة الخطأ التي ستظهر عند مخالفة شرط التحقق .. كمثال )اذا كان شرط التحقق هو الذي Validation Textنص التحقق  .7

 ستظهر رسالة الخطأ المكتوبة في نص التحقق(. 15( وتم ادخال رقم اقل من 6في المثال السابق )في النقطة رقم 

يعني ان هذا الحقل اجباري كتابة بيانات فيه وال يمكن تركه فارغا .. واذا كان االختيار  Yes: اذا كان االختيار Requiredمطلوب  .8

No .يعني انه يمكن ترك الحقل فارغا وليس اجباري كتابة بيانات فيه 

 .. وهناك ثالثة اختيارات في تلك الخاصية وهم: لحقل هي ترتيب البيانات داخل هذا الحقل: فهرسة اIndexedفهرسة الحقل  .9

a. No  .ويعني عدم فهرسة هذا الحقل 

b. Yes (Duplicates OK)  .ويعني فهرسة الحقل مع السماح بتكرار البيانات داخل هذا الحقل 

c. Yes (No Duplicates)  .ويعني فهرسة الحقل مع عدم السماح بتكرار البيانات داخل هذا الحقل 
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 :Memo ذاكرةخصائص الحقول التي نوع البيانات بها : ثانيا* 

  خصائص الحقل الذي نوع البيانات فيهMemo  هي نفس خصائص الحقل الذي نوع البيانات فيه

Text  اال انه ال توجد خاصية حجم الحقلField Size. 

  :Number رقمخصائص الحقول التي نوع البيانات بها : ثالثا* 

 : ويوجد احجام مختلفة الرقام من اهمها:Field Sizeحجم الحقل  .1

a. Byte فقط. 255الى  0: يقبل االرقام من 

b. Integer 32767: لكتابة عدد صحيح بدون كسور بشرط ان ال يكون اكبر من 

 .32768-وال اصغر من 

c. Long Integer :.لكتابة عدد صحيح طويل بدون كسور 

 :من اهمها –: تنسيقات االرقام التي يمكن ادخالها بالحقل Format البياناتتنسيق  .2

a.  رقم عاديGeneral Number.  (123456.) 

b.  )عملة )نقودCurrency.ج.م(. 123456) : لكتابة االرقام بالعملة المحلية 

c.  عملة اليوروEuro (.€ 123456) اليورو.: لكتابة االرقام بعملة 

d.  بيانات رقميةFixed( 123456.00: لكتابة االرقام بالشكل.) 

e.  بيانات رقمية بالفواصل االلفيةStandard( 1,234,567.00: لكتابة االرقام بالشكل.) 

f.  نسبة مئويةPercent( 99: لكتابة الرقم بالنسبة المئوية كما بالشكل.)% 

 عدد المنازل العشرية )خانات الكسور( التي بالرقم.: وهي Decimal Placesالمنازل العشرية  .3

 وبقية الخصائص كما هي في االنواع االخرى. .4

 :Date/time وقت او تاريخ بها البيانات نوع التي الحقول خصائص: رابعا* 

  خصائص الحقول التي نوع البيانات بهاDate/time  والتي  –هي نفس خصائص الحقول السابقة ولكن تختلف فقط خاصية التنسيق

 يمكن من خاللها اختيار شكل )تنسيق( التاريخ والوقت.

 

 

 :Currency عملة بها البيانات نوع التي الحقول خصائص: خامسا* 

 التالية:: يمكن من خالله اختيار اما ان تظهر العملة بأحد التنسيقات Formatتنسيق البيانات  .1

a.  رقم عاديGeneral Number. 

b.  عملة محليةCurrency. 

c.  عملة اليوروEuro. 

d. ( 123456.00رقم عادي يظهر بالشكل )Fixed. 

e. ( 123,456.00رقم عادي يظهر به الفواصل االلفية )Standard. 

f.  نسبة مئويةPercent. 

 بقية الخصائص هيا كما هي في االنواع االخرى. .2
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  :AutoNumber ترقيم تلقائي بها البيانات نوع التي الحقول خصائص: سادسا* 

  من اهم خصائص هذا النوع من البيانات هو القيم الجديدةNew Values  التي يتم

ادخالها في هذا الحقل )حيث انها يتم ادخالها من قبل البرنامج وليس المستخدم( وهناك 

 بهذا الحقل وهما: طريقتين الدخال البيانات

a.  طريقة الزيادةIncrement سيكون البيان في  5: اي انه اذا كان البيان في السجل الحالي في هذا الحقل هو رقم ما وليكن

 . )اي ان االرقام يتم كتابتها تصاعديا بالترتيب(.6السجل الذي يليه اكبر منه برقم واحد وسيكون 

b.  الطريقة العشوائيةRandomي سجالت هذا الحقل.: اي ان االرقام ستكتب عشوائيا ف 

 

  المفتاح األساسيPrimary Key.يتم تطبيقه على حقل واحد من حقول الجدول : 

 فوائد المفتاح األساسي: 

 فهرسة الجدول )ترتيب البيانات داخل الجدول( بناءا على هذا الحقل، مما يفيد في سرعة عمليات الفرز واسترجاع البيانات. .1

 داخل هذا الحقل.عدم السماح بتكرار البيانات  .2

( بين الجداول )سيتم شرح هذا الجزء بالتفصيل عند شرح Referential Integrityيفيد في الربط الموثق )التكامل المرجعي  .3

 الربط والعالقات بين الجداول(.

  ملحوظة: أكثر حقل مناسب لتعيينه كمفتاح اساسي هو الحقل الذي نوع البيانات فيهAutoNumber. 
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 :الطرق المختلفة النشاء الجداول* 

 اتبع الخطوات التالية: –دراج البيانات مباشرة الى الجدول انشاء جدول عن طريق ا: الطريقة االولى 

 :لتكن حقول الجدول المراد انشائها هي 

 (ID – First Name – Last Name – Address – Birthdate – Phone Number – Gender)  

 

  من مجموعة  اضغط الزر  من التبويبTables  :سيظهر الجدول كما بالشكل التالي 

 ( في تلك الطريقة يتم انشاء اول حقل وهوID.مباشرة من قبل البرنامج ) 

 ( ويظهر بجوار حقلID حقل فارغ مكتوب عليه )Click to Add. 

 ( قم بانشاء الحقلFirst Nameعن طريق الضغط على ) 

 Click to Add  او على السهم الصغير الذي بجوارها، ستظهر قائمة بأنواع

 البيانات، كما في الشكل التالي:

  اختر نوع بيانات المناسب لهذا الحقل وهوText –  وبمجرد اختيارك لنوع البيانات سيتم انشاء

 . كما بالشكل:الحقل الجديد 

 ( ابدأ بكتابة اسم الحقل مباشرةFirst Name ثم اضغط الزر ) Tab  او Enter  من لوحة

 المفاتيح.

  ستظهر قائمة انواع البيانات مرة اخرى وذلك النشاء الحقل التالي، اختر النوعText  ايضا

من لوحة  Enter او  Tab ثم اضغط الزر  ثم اكتب اسم الحقل  ( Last Nameالنشاء الحقل )

 المفاتيح.

  بقية الحقول، وبعد انشاء بقية الحقول سيظهر الجدول كما بالشكل ثم اتبع تلك الخطوات النشاء

 التالي:

 في هذا الجدول تم انشاء الحقول كما يلي: 

 المسلسل او رقم الموظف )مثال( حقل ID  أنشأ من قبل البرنامج ونوع البيانات فيهAutoNumber –  وفي هذا الحقل يتم ادخال

 البيانات ايضا من قبل البرنامج وال يستطيع المستخدم ادخالها بنفسه.

 االسم االول حقل First Name –  نوع البيانات فيهText. 

 االسم االخير حقل Last Name –  نوع البيانات فيهText. 

 العنوان حقل Address –  نوع البيانات فيهMemo – .والتي تقبل بادخال نص طويل 

 تاريخ الميالد حقل Birthdate –  نوع البيانات فيهDate/time. 

  حقل رقم الهاتفPhone Number –  نوع البيانات فيهNumber. 

  حقل النوعGender –  نوع البيانات فيهText. 
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  لحفظ الجدول في قاعدة البيانات  من شريط ادوات الوصول  او  اضغط الزر   اختر  من القائمة

 ر اسم الجدول كما بالشكل التالي:سيظهر المربع الحواري الخاص باختيا من لوحة المفاتيح  S+   Ctrl السريع    او  اضغط 

  اكتب اسم الجدول  اضغط الزر. 

 

 

  ثم ادخال البيانات، ولتعديل خصائص الحقول  او يمكن تعديل خصائص الحقول اوال –يمكننا االن ادخال البيانات في الجدول مباشرة

 .Design Viewالبد من االنتقال الى عرض تصميم الجدول 

  لالنتقال الى عرض الجدول اضغط التبويب   من مجموعة  ثم اضغط الزرViews   سيظهر عرض تصميم

 الجدول كما بالشكل التالي:

 

  لتعديل خصائص حقل ما  حدد الحقل بوضع نقطة االدراج عند اسم الحقل  وستظهر خصائص هذا الحقل في منطقة خصائص

 الحقول.
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  لنقم بتعديل خصائص الحقلFirst Name   حدد الحقل :وستظهر خصائص هذا الحقل باالسفل كما بالشكل التالي 

قم  حروف مثال  10لنجعل هذا الحقل اليقبل اكثر من  -

 .Field Sizeبكتابة عدد الحروف المطلوبة عند الخاصية 

والختيار اسم بديل للحقل )اسم يظهر في عرض ورقة  -

البيانات "في الجدول نفسه"( اكتب االسم البديل وليكن 

 .Caption"االسم االول" عند خاصية 

ولجعل هذا الحقل مطلوبا وال يمكن تركه فارغا عند ادخال  -

 .Requiredمن الخاصية  Yesاختر  البيانات 

 كما بالشكل التالي:الخصائص لتكن تلك 

  قم بتعديل خصائص الحقلLast Name  ايضا بنفس االعدادات التي قمت بها في

 .First Nameخصائص الحقل 

 

 

 

  لنقم بتعديل خصائص الحقلAddress  ليكن مطلوبا وال يمكن تركه فارغا  حدد الحقل

  ثم اخترYes  من الخاصيةRequired كما بالشكل التالي: الخصائص، لتكن تلك 

 

  لنقم بتعديل خصائص الحقلBirthdate ( 1986نوفمبر  23لنجعل شكل التاريخ يظهر كما في المثال )  حدد الحقل  من

 كما بالشكل المقابل: Long Dateاختر  Formatخاصية التنسيق 

 بالشكل: اكم الخصائصلتكن تلك 

 

 

 

  لنقم بتعديل خصائص الحقلPhone Number  لنجعله مطلوبا وال يمكن تركه فارغا  حدد الحقل  اخترYes  من الخاصية

Required. 

 

  لنقم بتعديل خصائص الحقلGender  لنجعله ال يقبل اي نص سوى كلمةMale  اوFemale   حدد الحقل  اكتب عند خاصية

 Validation Rule    (      :"Male" OR "Female"   .)قاعدة التحقق 

  ولتعيين رسالة الخطأ التي ستظهر عند مخالفة قاعدة التحقق اثناء الكتابة في الحقل  اكتب الرسالة المطلوبة عند الخاصية

Validation Text    (   ولتكن رسالة الخطأ هيا ..Wrong .. Type Male or Female…!!   .) 

 قل كما بالشكل التالي:لتكن خصائص هذا الح 
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  كما يمكن تعديل خصائص الحقول في عرض البياناتData View وذلك من خالل وضع نقطة االدراج في الحقل المراد تعديل ،

 يمكنك تعديل بعض خصائص الحقول مثل: Propertiesومن مجموعة   ثم الضغط على التبويب  خصائصه 

 Name & Caption  .اسم الحقل االساسي واالسم البديل 

 Default Value  .القيمة االفتراضية للحقل 

 Field Size  المسموحة(. حجم الحقل )عدد الحروف 

 

  بعد االنتهاء من تعديل خصائص الحقول  قم بحفظ التغييرات على الجدول بالضغط على الزرS+  Ctrl  من لوحة المفاتيح او

 من شريط ادوات الوصول السريع. بالضغط على الزر 

 وظفين في هذا الجدول:ملنقم االن بكتابة بيانات ال 

  انتقل الى عرض البيانات في الجدول من خالل الضغط على التبويب   من مجموعة  ثم الضغط على الزرViews. 

  ضع نقطة االدراجInsertion Point  في اول سجلRecord  في حقل االسم االولFirst Name   ثم قم بكتابة االسم االول 

وتابع  ثم قم بكتابة االسم االخير  من نفس السجل  (Last Nameلالنتقال الى الحقل التالي )حقل االسم االخير  Tabاضغط الزر 

 .طوات الدخال بقية حقول هذا السجلنفس تلك الخ

  من مجموعة  ولكتابة سجل جديد اضغط الزرRecords  في التبويب  ل هذا السجل ثم قم بملئ بيانات حقو 

 :واتبع نفس تلك الخطوات الدخال العديد من السجالت، ولتكن البيانات التي تم ادخالها كما بالشكل التالي 

 

 :للتنقل بين السجالت التي تم ادخالها في الجدول 

 بين سجالت الجدول في االسفل كما بالشكل التالي: Navigation Bar ستجد شريط االنتقال

 

  لالنتقال اللى السجل التالي. اضغط السهم 

  لالنتقال الى السجل السابق. اضغط السهم 

  لالنتقال اى آخر سجل بالجدول. اضغط على 

  لالنتقال الى اول سجل بالجدول. اضغط على 

  ثم الضغط على الزر  كما يمكنك كتابة رقم السجل المراد االنتقال اليه في مربع النص الموجود بين تلك االسهمEnter. 
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مسبقا من قِبل البرنامج، حيث ان  IDلو الحظنا انه عند تم انشاء هذا الجدول قد تم انشاء الحقل   :تعيين المفتاح االساسي في الجدول* 

 وايضا تم تعيينه كمفتاح اساسي. AutoNumberنوع البيانات فيه 

  :انتقل الى عرض تصميم الجدول وستجد هذا صحيحا كما بالشكل التالي

 

  الزالة او تعيين حقل ما كمفتاح اساسي  حدد الحقل المطلوب  من مجموعة  ثم قم بالضغط على الزرTools  في

 .Primary Keyثم اختر  على الحقل المطلوب  R.Clickاو     اضغط كليك يمين      التبويب 

  انشاء جدول بإستخدام عرض التصميم:: الثانيةالطريقة 

  اضغط التبويب   ومن مجموعةTools  اضغط الزر   سيتم فتح عرض التصميم لجدول جديد كما بالشكل

 التالي:

  قم بكتابة اسماء الحقول اسفل بعضها في

واختيار نوع بيانات في كل  Field Nameعمود 

 .Data Typeحقل 

 

ولتكن حقول هذا الجدول وانواع البيانات فيها 

 كما بالشكل التالي:

 

 :لنقم اآلن بتعديل خصائص الحقول 

  لنجعل الحقلID  مفهرسا )مرتبا( مع السماح بتكرار البيانات فيه  حدد الحقل  قم بتغيير الخاصيةIndexed  واجعلها 

Yes (Duplicates OK):كما بالشكل التالي ,  

 

  لنقم بتعديل تنسيق حقل الراتب المستحقReserved Salary  لتغيير العملة المطلوبة  بعد تحديد الحقل قم باختيار العملة المطلوبة

 رقم عادي بدون اي عمالت باختيار.، كما يمكنك ايضا اختيار Formatمن الخاصية 

  مثال  650ولجعل هذا الحقل ال يقبل راتبا اقل من  حدد الحقل  قم بتعديل الخاصيةValidation Rule  650=<لتصبح   . 
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  "قم بحفظ الجدول باسم "رواتب الموظفين المستحقة في شهر يوليو  اضغطCtrl + S  من لوحة المفاتيح  سيظهر لك

الحظ اننا لم نقم بتعيين اي  ولــــــــــــــــــــــــكنسيتم حفظ الجدول  Enterاختيارمربع تحديد اسم الجدول، اكتب االسم ثم اضغط 

 لحفظ الجدول بعد كتابة اسم الجدول، ستظهر رسالة الخطأ التالية: Enterحقل من حقول الجدول كمفتاح اساسي وعند الضغط على الزر 

 

وتفيد تلك الرسالة بانه لم يتم تعريف مفتاح اساسي في الجدول، وانه من المفضل تعيين مفتاح اساسي، فهل تريد انشاء مفتاح اساسي 

 االن؟؟

  اذا قمت بالضغط على الزرYes   سيقوم البرنامج بالبحث عن الحقل الذي نوع البيانات فيهAutoNumber  وتعيينه كمفتاح

اذا كان  ID1او باسم  IDسيقوم البرنامج بعمل حقل جديد باسم  AutoNumber اساسي، اما اذا لم يكن بالجدول حقال نوع بياناته 

 وتعيينه كمفتاح اساسي. AutoNumberهناك حقل مسبق بنفس االسم، وسيجعل نوع البيانات فيه 

  واذا قمت بالضغط على الزرNo   تعيين اي حقل كمفتاح اساسي.فلن يتم 

  اما اذا اردت انت تعيين المفتاح االساسي قبل حفظ الجدول اضغط الزرCancel  ،ثم قم بتعيين المفتاح االساسي على الحقل المطلوب

 ثم قم بحفظ الجدول.

 :اضافة حقل جديد لجدول موجود مسبقا* 

  افتح الجدول المطلوب اضافة حقل جديد فيه .يمكنك اضافة حقل جديد في عرضي )البيانات و التصميم( للجدول 

  الضافة حقل جديد في عرض البيانات  اضغط علىClick to Add :كما بالشكل التالي 

  ثم قم باختيار نوع البيانات في الحقل الجديد ومن ثم اسم الحقل ومن ثم قم بكتابة

 البيانات داخل الحقل.

 

 

 

 

  والضافة حقل جديد في عرض التصميم  اكتب اسم الحقل الجديد واختر نوع البيانات فيه في منطقة اسماء الحقول، كما بالشكل

 التالي:

 

  والضافة حقل جديد بعد حقل ما  ضع نقطة االدراج في حذا الحقل او قم بتحديد الحقل  اضغط التبويب   ومن

سيتم اضافة الحقل الجديد، قم بكتابة اسم الحقل ثم  نوع البيانات المراد انشاء الحقل بها اضغط على  Add & Deleteمجموعة 

 من لوحة المفاتيح. Enterالضغط على الزر 
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 : ablesTHandleالتعامل مع اجلداول * 

  لمسح اي جدول من جداول قاعدة البيانات  تأكد ان الجدول ليس مفتوحا  حدد الجدول من لوحة التنقل  اضغط الزر

 للتأكيد. Yesستظهر لك رسالة تاكيد المسح، اضغط على   في التبويب  Recordsمن مجموعة  

  او بعد تحديد الجدول اضغط الزرDelete  من لوحة المفاتيح  او اضغط على الجدول كليك يمين ثم اخترDelete. 

 :Sort records in a tableترتيب السجالت داخل الجدول * 

  ضع نقطة االدراج داخل الحقل المراد ترتيب السجالت بناءا عليه  من مجموعةSort & Filter  في التبويب   اضغط

للترتيب التنازلي )من  او من االلف الى الياء( او اضغط  –للترتيب التصاعدي )من الصغير الى الكبير  

 & Queries: يمكن ترتيب السجالت في االستعالمات والنماذج بنفس الطريقة ملحوظة او من الياء الى االلف(. –الكبير الى الصغير 

Forms. 

 :or a field Delete a recordمن الجدول او حقل مسح سجل * 

 المراد مسحه  او الحقل ضع نقطة االدراج في السجل  من  اضغط السهم الموجود بجانب الزر

لمسح السجل او  اختر   في التبويب  Recordsمجموعة 

 .للتأكيد Yesستظهر رسالة تاكيد المسح، اضغط  لمسح الحقل  

  من مجموعة  او يمكنك الضغط علىAdd & Delete  لمسح الحقل الحالي. من التبويب 

 .كما يمكنك اضافة او مسح او تعديل البيانات في سجل ما باستخدام اوامر تعديل النصوص المعروفة 

 :Change width of columns in a tableتغيير عرض عمود ما في الجدول * 

  اذهب بسهم الفأرة عند الحد االخير السم الحقل 

 من خالل الضغط والسحب يمكنك تعديل عرض العمود.  وسيتحول سهم الفأرة الى رمز تعديل عرض االعمدة 

  او يمكنك تحديد العمود المراد تعديل عرضه  ثم الضغط عليه كليك يمين ثم اختيارField Width   سيظهر مربع خاص بتعديل

 .OKعرض العمود )الحقل(، اكتب القيمة المطلوبة ثم اضغط 

 :Search for a specific word, number or date in a fieldالبحث عن كلمة او رقم او تاريخ ما في حقل ما * 

  ضع نقطة االدراج في الحقل او حدد الحقل  اضغطF+  Ctrl  من مجموعة  من لوحة المفاتيح    او    اضغط الزرFind  في

 سيظهر المربع الحواري الخاص بالبحث كما بالشكل التالي: Home التبويب 
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 :Apply a filter to a tableعلى الجدول  تصفيةتطبيق * 

 :باعتبار ان جدول الموظفين الذي قمنا بإنشائه يحتوي على السجالت التالية 

 

  على االسم االول  تصفيةلنقم بعملFirst Name  بحيث اليظهر الذين اسمهمAhmed  :هناك طريقتين 

 Sort & Filterمن مجموعة  حدد حقل االسم االول  : هي االولىالطريقة  -

ستظهر قائمة منسدلة من هذا   اضغط الزر  في التبويب 

  الحقل كما بالشكل التالي:

  ازل عالمة  من المربح الذي بجانب اسمAhmed  ثم اضغط الزرOK. 

 

 

 

 

 

 

 

ستظهر قائمة  Text Filter ستظهر القائمة المنسدلة، اختر منها   اضغط الزر  حدد الحقل  : الطريقة الثانية هي -

  ، كما بالشكل التالي:للتصفيةمنسدلة اخرى تحتوي على شروط 

 :اضغط على احد تلك الشروط حيث تعني 

1. Equals  .يساوي 

2. Does Not Equal  .ال يساوي 

3. Begins With  .يبدأ بـ 

4. Does Not Begin With  .ال يبدأ بـ 

5. Contains  .يحتوي على 

6. Does Not Contain  .ال يحتوي على 

7. Ends With  .ينتهي بـ 

8. Does Not End With  .ال ينتهي بـ 
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 :بعد اختيار الشرط المطلوب سيظهر مربع قيمة الشرط لكتابة القيمة فيه، كما بالشكل التالي  

  نوع البيانات فيه ارقام  تصفيتهواذا كان الحقل المرادNumbers  ستكون القائمة المنسدلة كما بالشكل

 التالي:

1. Equals  .يساوي 

2. Does Not Equal  .ال يساوي 

3. Less Than  .اقل من 

4. Greater Than  .اكبر من 

5. Between  .ما بين 

  نوع البيانات فيه تاريخ  تصفيتهواذا كان الحقل المرادDate/Time  ستكون القائمة المنسدلة كما

 بالشكل التالي:

1. Equals  .يساوي 

2. Does Not Equal  .ال يساوي 

3. Before  .قبل التاريخ 

4. After  .بعد التاريخ 

5. Between  .مابين التاريخين 

 :Filter by selectionبناءا على ماتم تحديده  التصفية* 

  لنقل اننا نريد ان تظهر فقط السجالت التي يبدأ االسم االول فيها بحرفA. 

  قم بتحديد حرفA  فقط من احد السجالت التي يبدأ االسم االول فيها بهذا الحرف كـAhmed  مثال  من مجموعةFilter & Sort 

 ."Begins With "Aستظهر اختيارات اختر منها   في التبويب اضغط الزر 

 :Remove the application of a filter from a tableالتي تم عملها على الجدول  التصفيةزالة ا* 

  من مجموعةSort & Filter  في التبويب   اضغط الزر   من الجدول  التصفيةسيتم ازالة– 

 تم عملها على الجدول. تصفيةوبالضغط على الزر مرة اخرى سوف يتم تطبيق اخر 

 :Filter by formباستخدام اكثر من حقل في وقت واحد  التصفية* 

  افتح الجدول المطلوب عمل تنقيه له  من مجموعة  اضغطDort & Filter   من  اختر

 سيظهر الجدول كما بالشكل التالي: القائمة التي ستظهر 

 

  قم بالضغط داخل الحقل االول لعمل تنقيه له  الموجود بجانبه  ثم اضغط على السهم  ثم اختر التنقية المطلوبة منه  ثم كرر
 عليه ايضا. تصفيةحقل آخر لعمل في تلك الخطوة 

  لتطبيق التصفية. ثم اضغط الزر 

 .Queries & Formsتلك التصفيات في االستعالمات والنماذج : يمكن تطبيق ملحوظة

 :view Open a table in designفتح الجدول في عرض التصميم * 

  من لوحة التنقل، اضغط كليك يمين على الجدول المراد فتحه  اختر  .سيتم فتح الجدول في عرض التصميم 

 .Queries & Forms: يمكن تطبيق التصفية ايضا على االستعالمات والنماذج ملحوظة
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 :Relationshipsالربط بني اجلداول )العالقات( * 

  الغرض االساسي من الربط بين الجداول هو التقليل من تكرار البياناتTo minimize duplication of data. 

  الربط بين جدولين مبنيا على ربط حقل من الجدول االول بحقل متطابق لهذا الحقل من الجدول الثانيA relationships is built by 

matching a unique field in one table with a field in another table. 

 : RelationshipsTypes ofانواع الربط بين الجداول * 

 (.One – to – One: سجل واحد بسجل واحد )النوع االول .1

  وهو عبارة عن الربط بين جدولين باستخدام حقلين بهما، كل منهما تم تعيينه كمفتاح رئيسي )او تم تعيين فهرسة لهما مع عدم تكرار

 .كما بالشكل  –في خصائص الحقل  –البيانات 

 :وهذا رسم توضيحي لذلك

 

 .ويعني هذا الربط ان كل سجل في الجدول االول مربوط بسجل واحد فقط موازي له في الجدول االخر 

 (.One – to – Many: سجل واحد بالعديد من السجالت )النوع الثاني .2

 ماح بتكرار وهو عبارة عن ربط جدولين باستخدام حقلين، احد هذين الحقلين به مفتاح أساسي )او تم تعيين فهرسة له مع عدم الس

 البيانات(، والحقل االخر لم يتم تعيينه كمفتاح اساسي )ولم يتم تعيين فهرسة له مع عدم السماح بتكرار البيانات(.

 وهذه رسم توضيحي لذلك:

 

  وهذا النوع من الربط يجعل الجدول االول )والذي به مفتاح اساسي( هو الجدول الرئيسيParent Table وبالتالي يكون الجدول ،

 .Child Tableالثاني )والذي ال يحتوي على مفتاح اساسي( هو الجدول الفرعي 

  السابق نجد ان السجل االول للموظف ومن الرسم التوضيحيAhmed  ،من الجدول الرئيسي مربوط به سجلين في الجدول الفرعي

 لديه وظيفتين في تلك الشركة ويتقاضى راتبين على كل وظيفة منهما. Ahmedمما يفيد ان الموظف 

  في الجدول الرئيسي سجل رئيسي  1ويعتبر السجل رقمParent Record  من الجدول الفرعي هما سجالت فرعية  2و  1والسجلين

Child Records .لهذا السجل الرئيسي 
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 (.Indeterminate: الربط الغير محدد )النوع الثالث .3

 .وهو عبارة عن ربط جدولين باستخدام حقلين، لم يتم تعيين اي منهما كمفتاح اساسي ولم يتم تعيين اي فهرسة الي منهما 

 

 :Inforce Referential Integrityفرض التكامل المرجعي )الربط الموثق( بين الجداول * 

  التكامل المرجعي(:فوائد جعل الربط بين الجداول ربطا موثقا )فوائد تفعيل خاصية 

Referential integrity rules keep database users from accidentally breaking the mapping between related 

columns. 

 :عند تفعيل خاصية التكامل المرجعي بين الجداول فانه يتم ربط السجالت ببعضها حيث 

 وجود سجالت فرعية مرتبطة به في جداول اخرى. اليمكن مسح سجل رئيسي )في الجدول الرئيسي( في حال ( أ

 ال يمكن اضافة سجل فرعي )في الجدول الفرعي( قبل اضافة سجل موازي له في الجدول الرئيسي. ( ب

 :Create a relationships between tablesانشاء الربط بين الجداول * 

 .قبل انشاء الربط دعوني اذكركم بالجدولين الذين قمنا بانشائهم خالل الشرح في الجزء الخاص بانشاء الجداول 

 : بيانات الموظفين.الجدول االول -

 عرض التصميم            البياناتعرض      

      

 .يوليو شهر في المستحقة الموظفين رواتب الجدول الثاني: -

 عرض التصميم      عرض البيانات     
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 :لنقم االن بانشاء الربط بين هذين الجدولين 

  اضغط التبويب   من مجموعةRelationships اضغط الزر ،   ،ستظهر نافذة العالقات

 ، كما بالشكل التالي:Show Tableوايضا المربع الحواري الخاص بالجداول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ثم اضغطClose .بعد اضافة الجداول 

  سيتم اضافة الجدولين الى الربط كما

 بالشكل التالي:

 

 

  النشاء الربط االن قم بسحب الحقلID  من

من  IDجدول "بيانات الموظفين" الى حقل 

 جدول "رواتب الموظفين المستحقة ....".

 

 

 

  سيظهر المربع الحواري الخاص بتعديل العالقات كما

 بالشكل التالي:

  قم بوضع عالمة  في المربع الخاص بفرض التكامل

 المرجعي لجعله ربطا موثقا.

  ثم اضغط الزرCreate. 
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  من شريط ادوات الوصول السريع او اضغط  ثم اضغط الزرCtrl + S .من لوحة المفاتيح لحفظ العالقة بين الجدولين 

 :ستظهر العالقة بين الجدولين كما في الشكل التالي 

وذلك  One – to – Manyحيث ان نوع الربط بين الجدولين 

في جدول "بيانات الموظفين" تم تعيينه كمفتاح  IDالن حقل 

في جدول "مرتبات الموظفين المستحقة"  IDاساسي، اما حقل 

 لم يتم تعيينه كمفتاح اساسي.

 

 

  من مجموعة  قم بغلق نافذة العالقات بالضغط على الزرRelationships  في التبويب. 

 

  "افتح جدول "بيانات الموظفين  الحظ عالمة + الموجودة بجوار سجالت الجدول  قم بالضغط على تلك العالمة بجوار احد

 جميع السجالت الفرعية المرتبطة بهذا السجل في الجدول االخر، كما بالشكل التالي:السجالت، وسيتم اظهار 

 

 ( في الشكل السابق لقد قمت بالضغط على + الموجودة بجانب السجل الثاني والذي كود الموظفID فيه )2   وقد ظهر لهذا السجل

 الرئيسي سجالن فرعيان في الجدول االخر )الفرعي(.

 في حقل  2الن يحمالن الرقم لنقم االن بفتح الجدول االخر )الفرعي( "رواتب الموظفين المستحقة في شهر يوليو"، سنجد ان هناك سج

 ، كما بالشكل التالي:IDكود الموظف 

 

  الجدولين.كال كما يمكنك االعتماد الكلي على الجدول الرئيسي فقط في اضافة البيانات في 
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 :Queriesاالستعالمات * 

A query does not store data; it displays data that is stored in tables. 

 .االستعالم اليخزن البيانات، ولكنه يعرض البيانات المخزنة في الجداول 

A query can show data from one or more tables, from other queries, or from a combination of the two . 

 ول و استعالمات معا.يمكن ان يعرض االستعالم البيانات من جدول واحد او اكثر، او من استعالمات اخرى، او من جدا 

A query lets you: 

View data only from the fields you are interested in viewing. 

.االستعالم يعرض بيانات الحقول التي تم اختيارها في العرض 

Combine data from several data sources. 

 .االستعالم يدمج بين بيانات موجوده في مصادر عديدة 

View records that meet criteria that you specify . 

 .االستعالم يعرض السجالت التي تتوافق مع المعايير التي قمت بتحديدها 

 :Create a single table queryانشاء استعالم باستخدام جدول واحد * 

 :هناك طريقتين النشاء االستعالم 

 باستخدام معالج االستعالمات الطريقة االولى :Query Wizard: 

  اضغط التبويب   من مجموعةQueries اضغط الزر ،   معالج اختيار "سيظهر مربع حواري اتركه على

 سيظهر معالج االستعالمات البسيط كما بالشكل التالي:  واضغط الزر  "Simple Query Wizard االستعالمات البسيط

 

 ( لتكن الحقول المطلوب اضافتها في االستعالم هيID – First Name – Last Name – Birthdate – Gender )  حدد حقلID 

  اضغط الزر   سيتم اضافة الحقل الى االستعالم  ثم حدد حقال آخر  وهكذا مع بقية الحقول ثم اضغط الزر 

  او يمكنك اضافة جميع حقول الجدول كلها الى االستعالم بالضغط على الزر. 

  واذا اردت ازالة حقل من الحقول التي تم اضافتها  اضغط   واذا اردت ازالة جميع الحقول التي تم اضافتها اضغط. 
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  بعد اضافة الحقول المطلوبة في االستعالم اضغط   ثم اكتب اسم االستعالم ومن ثم اختر احد االختيارين

 لفتح االستعالم في عرض البيانات )االستعالم نفسه( او االختيار  

 .ثم اضغط  يفضل للخطوة الحالية اختيار فتح االستعالم في عرض البيانات  للدخول الى تصميم االستعالم وتعديله 

 

  الستعالم : باستخدام تصميم االثانيةالطريقةQuery Design: 

  اضغط التبويب   من مجموعةQueriesاضغط الزر ،    سيتم فتح مصمم االستعالمات، ومرفقا به المربع

 الحواري الخاص بالجداول واالستعالمات التي تم انشاؤها مسبقا في قاعدة البيانات كما بالشكل التالي:
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 :سيظهر تصميم االستعالم كما بالشكل التالي 

 

 :تحتوي شبكة تصميم االستعالم على الصفوف التالية 

1. Filed  .صف اسماء الحقول المطلوب اضافتها في االستعالم 

2. Table  .صف اسماء الجداول التي تم اضافة الحقول منها 

3. Sort  .الصف الخاص بترتيب بيانات هذا الحقل 

4. Show  .الصف الخاص بعرض واخفاء حقول االستعالم في عرض البيانات 

5. Criteria  ( الشروطالمعايير)  للحقل لحصر نتائج االستعالم.التي يمكن اضافتها 

  طرق: 3قم باضافة الحقول المطلوبة من الجدول الى شبكة االستعالم واحداً تلو االخر، حيث يمكن اضافة الحقل عن طريق 

 بسحب الحقل من الجدول ووضعه بالمكان المطلوب في الشبكة.اما ان تقم  -

 او ان تقم باختيار الحقل من صف اسماء الحقول في المكان المطلوب في الشبكة -

. 

على اسم الحقول في الجدول واحدا تلو االخر وسيتم اضافتهم في الشبكة في  Double Clickاو ان تقوم بالضغط نقرا مزدوجا  -

 اماكن متتالية.

 ( لنقم باضافة الحقول التاليةID – First Name – Address – Phone Number بعد اضافة الحقول سيكون تصميم االستعالم ،)

 كما بالشكل التالي:

 

  قم بحفظ االستعالم بالضغط علىS+  Ctrl  من شريط ادوات الوصول السريع، ثم قم بكتابة  من لوحة المفاتيح او بالضغط على الزر

 .OKثم اضغط  اسم االستعالم 
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  قم بتشغيل االستعالم بالضغط على زر تشغيل االستعالمات  :سيتم تشغيل االستعالم وسيظهر كما بالشكل التالي 

 

 : table query-twoCreate a ين انشاء استعالم باستخدام جدول* 

 باستخدام المعالج الطريقة االولى :Query Wizard: 

  البد من انشاء ربط بين الجدولين قبل استخدام تلك  –الستخدام تلك الطريقة النشاء استعالم مبني على جدولين وليس جدول واحد

 الطريقة.

  بعد انشاء الربط اضغط الزر   واضغط  دع االختيار علىOK   اختر الجدول االول ثم اضف

  اضغط  ثم حدد الجدول الثاني ثم اضف الحقول المطلوبة منه في االستعالم  الحقول المطلوبة منه في االستعالم 

ثم اكتب اسم   تخطى هاذا السؤال واضغط  اذا ظهر السؤال 

 .اضغط  البيانات او تصميم االستعالم(  االستعالم، واختر اي عرض تريد االنتقال اليه بعد انشاء االستعالم )عرض

  باستخدام تصميم االستعالم الثانيةالطريقة :Query Design: 

 .في تلك الطريقة ال يتطلب انشاء عالقة مسبقة بين الجدولين 

  اضغط   اضف الجدولين المطلوبين في االستعالم، وسيتم انشاء ربط بينهم من ِقبل البرنامج تلقائيا  اضف حقول

ثم بحفظ االستعالم واكتب اسما له  ثم اضف الحقول المطلوبة من الجدول الثاني الى الشبكة  المطلوبة من الجدول االول الى الشبكة 

  لتشغيل االستعالم. اضغط الزر 
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 :Add criteria to a tableاضافة المعايير )الشروط( الى االستعالم * 

  يمكن استخدام معايير البحث المحددةspecific search criteria .للبحث عن ناتج معين في حقل ما في االستعالم 

  وليكن مثال استعالما يحتوي على حقل االسم االول( افتح استعالم ما في عرض التصميمFirst Name )  بالضغط كليك يمين على

 واختيار  اسم االستعالم من لوحة التنقل 

  المعايير  خليةفيCriteria  في شبكة االستعالم من الحقلFirst Name:كما بالشكل التالي ، 

  اكتب مثال االسم"Ahmed" 

  ثم قم بتشغيل االستعالم بالضغط على الزر 

  ستجد ان السجالت التي تحتوي على اسمAhmed  في حقل

First Name .هي التي ظهرت فقط 

   كما يمكن تنفيذ االمر السابق بكتابة االمرLike "Ahmed"   في خلية المعايير بدال من كتابة"Ahmed"  فقط  سيتم اظهار جميع

 فقط. Ahmedالسجالت التي فيها االسم االول هو 

 

  لنرى مثال ان كان الحقل المطلوب عمل معيار له هو حقلJob Title له:، يمكن تنفيذ االوامر التالية  

 فقط. Trainerسوف يظهر جميع السجالت التي بها وظيفة  "Like "trainerاالمر  -

 .Trainerسوف يظهر جميع السجالت ماعدا التي بها وظيفة  "Not "trainerاالمر  -

وايضا  Trainerسوف يظهر جميع السجالت التي بها وظيفة  "trainer" OR "engineer"االمر  -

 .Engineerالتي بها وظيفة 

في الخلية االولى للمعايير في حقل  "trainer"بطريقة اخرى وهو كتابة  ORكما يمكن تنفيذ اخر امر 

Job Title  ثم كتابة"engineer" :في الخلية التي اسفلها، كما بالشكل التالي 

 



Microsoft Access 2010  

01003510901 www.a-kamel.com30 

 ( لنرى ان كان هناك اكثر من حقل مطلوب عمل معايير لهم وليكونوا الحقلينJob Title, Reserved Salary.الوظيفة والمرتب ) 

 

 

 

  نريد ان نجعل السجالت التي ستظهر هي فقط التي بها

 ج.م فقط. 950وراتبه  Trainerوظيفة 

  سنقوم بكتابة االمر"trainer"  في خليةCriteria  في

 Criteriaفي خلية  950ثم كتابة االمر  Job Title حقل 

 التالي:، كما بالشكل Reserved Salaryفي حقل 

 

 .ومن ثم تشغيل االستعالم 

  اما اذا اردنا ان نجعل جميع الحقول التي ستظهر هي التي بهاtrainer  في حقلJob Title  ومعها ايضا جميع الحقول التي بها الراتب

 ج.م، سنقوم بكتابة المعايير كما بالشكل التالي: 950

 

 االستعالم:من المعايير التي يمكن استخدامها في و 

-   = .يساوي 

-   >< .ال يساوي 

-   < .اكبر من 

-   > .اصغر من 

-   >= .اصغر من او يساوي 

-   >= .اكبر من او يساوي 

- AND    .و 

- OR     .او 

- NOT   .ليس 

  مرتبات الموظفين( لو افترضنا ان في االستعالم يوجد حقلSalary مثال )  ونريد ان حصر النتائج حيث تظهر فقط السجالت التي

 900<ثم نكتب االمر  Salary سنقوم بوضع نقطة االدراج في خلية المعايير للحقل   900تحتوي على بيانات اكثر من 

  تاريخ الميالد( ولو افترضنا انه يوجد حقلBirthdate ) لى اي تاريخ في ونريد حصر النتائج حيث تظهر السجالت التي تحتوي ع

سنقوم بوضع نقطة االدراج في خلية المعايير للحقل   31/12/1990وحتى  1/1/1986خالل فترة زمنية معينة ولتكن من 

Birthdate  :ثم نكتب االمر التالي 

 >=#01/01/1986# And <#31/12/1989#  

              2/131#1989/كما يمكن كتابتها بالشكل# And #6#01/01/198 Between 
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  هنا#نالحظ انه عند كتابة تاريخ في خلية المعايير نكتبها بين رمزي الشباك#. 

 "Wildcardاستخدام رموز االحرف البديلة * 

  كتابة االمرLike "tra????" احرف وتبدأ بالحروف  7تتكون من  كلماتالسجالت التي بها جميع ظهر ستtra  ( مثلtrainer.) 

 كتابة االمرLike "t*" ظهر جميع السجالت التي بها كلمات تبدأ بالحرف ستt. 

 : ieldsfuery qEditالتعديل على حقول االستعالم * 

 .للتعديل على حقول االستعالم افتح عرض تصميم االستعالم 

  لمسح حقل من حقول االستعالم  ضع نقطة االدراج في اي خلية من خاليا الحقل في شبكة االستعالم  من التبويب 

 .اضغط الزر  Query Setupفي مجموعة 

  الضافة عمود ما قبل عمود اي حقل من الحقول الموجودة في االستعالم  ضع نقطة االدراج بأي خلية من خاليا هذا الحقل  ثم

 .اضغط الزر 

  لتعديل حقل من حقول االستعالم وتغييره الى حقل آخر  قم بتغيير اسم الحقل المطلوب في خليةField  من

 شبكة االستعالم الى اسم الحقل الجديد، كما بالشكل التالي:

 

  اخفاء واظهار حقول االستعالم  من خليةShow  للحقل المطلوب اخفاؤه، ضع عالمة  في المربع

 الخفاء الحقل. قم بإزالتهااو  الموجود بالخلية الظهار الحقل 

 :Formsالنماذج * 

 .تستخدم النماذج لعرض السجالت والحفاظ عليها 

 .حيث يمكن عرض السجالت وتعديلها وادخال سجالت جديدة في الجداول من خالل النموذج 

 :Create Formsانشاء النماذج * 

  من قاعدة البيانات او استعالم لعمل نموذج لجدول  او االستعالم حدد الجدول

، اضغط الزر Formsومن مجموعة  اضغط التبويب  التنقل  لوحةمن 

   مباشرة، وسيظهر النموذج او االستعالم سيتم انشاء نموذج لهذا الجدول

 :التاليكما بالشكل ، Layout في عرض تخطيط النموذج

  من مجموعة  لالنتقال الى عرض النموذج نفسه، اضغط الزرviews  في

 .او التبويب  التبويب 

ف ستظهر سجالت هذا  : اذا كان هذا الجدول له عالقة باي جدول آخر ملحوظة

 الجدول في هذا النموذج، كما بالشكل التالي:
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  احفظ النموذج S + Ctrl  واعطه اسما مناسبا ثم اضغطOK.  
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  كما يمكن انشاء نموذج من خالل معالج النماذجForm Wizard  من مجموعة  بالضغط علىForms  في التبويب

   سيظهر معالج النماذج  المطلوب عمل نموذج له او االستعالم قم باختيار الجدول  ثم اضافة الحقول المطلوبة في

 ثم اضافة الحقول المطلوبة منه. واذا اردت اضافة حقول اخرى من جدول اخر، قم باختيار هذا الجدول  النموذج 

  ثم اضغط  لبيانات في النموذج، كما في االختيارين في الشكلين التاليين:ثم اختر كيفية عرض ا 

  

  ثم اضغط  :ثم اختر التخطيط المناسب للنموذج، كما بالشكل التالي 

  :ثم اكتب اسم النموذج، كما بالشكل التالي

 

  ثم اضغط. 
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 :Use a form to insert new recordاستخدام النموذج الدخال سجل جديد * 

  افتح النموذج  من مجموعة  اضغطRecord  من شريط التنقل بين السجالت  ، او اضغط في التبويب

 النموذج.ثم اغلق  سيظهر النموذج في وضع ادخال سجل جديد، قم بادخال البيانات الجديدة  الموجود اسفل النموذج 

 : recordUse a form to deleteسجل  لمسحاستخدام النموذج * 

  افتح النموذج  انتقل الى السجل المطلوب مسحه من خالل شريط التنقل بين السجالت   ثم

 لتاكيد المسح. OKثم اضغط  Delete record ثم اختر   اضغط على السهم الموجود بجانب الزر 

  ،الموجود على يسار السجل  قم بتحديد السجل من خالل الضغط على او بعد االنتقال الى السجل من شريط التنقل بين السجالت 

 لتاكيد المسح. OKثم اضغط  Records من مجموعة  ثم اضغط الزر 

 .بعد ذلك قم بفتح الجدول، ستجد ان السجل قد تم مسحه 

 : data recorda  modifyUse a form to ما سجل لتعديل بياناتاستخدام النموذج * 

  افتح النموذج نتقل الى السجل المطلوب تعديل بياناته ا  قم بتحديد بيانات الحقل المطلوب تعديله  قم بتعديل تلك البيانات اما

 .بتغييرها او بمسحها

 : footers in  a form  s,text in header , modifyAddاو تذييل نموذج راس فينص وتعديل اضافة * 

  افتح النموذج في عرض التصميم، او انتقل الى عرض تصميم النموذج اذا كان مفتوحا  سيظهر تصميم النموذج كما بالشكل

 التالي:
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  لتعديل النص الموجود في رأس النموذج  قم بتحديد مستطيل النص، ثم تحديد النص المطلوب تعديله .ثم قم بتغييره او مسحه 

  وكما الحظنا في الشكل السابق، انه ال يوجد مساحة لتذييل النموذج، والمطلوب االن هو تمديد )فتح( مساحة للتذييل  يمكن ذلك من

 خالل تحريك سهم الفأرة الى اسفل عنوان التذييل حتى تتحول الفأرة الى شكل التمديد، كما بالشكل التالي:

 

 ب واالفالت(، قم بتمديد مساحة مناسبة لالسفل لكي يكون شكل التذييل كما يلي:ومن خالل خاصية الضغط والسحب )السح 

 

  من مجموعة  والضافة نص الى التذييل، قم بالضغط علىControls  في التبويب   قم بتحريك سهم الفأرة

باستخدام خاصية الضغط والسحب، قم برسم المستطيل لكتابة النص  الى منطقة النموذج وستجد ان سهم الفأرة قد تحول الى 

 ثم قم بالضغط في مكان فارغ. ثم قم بكتابة النص المطلوب  فيه، في منطقة تذييل النموذج التي تم تمديدها 

  ولتنسيق النص اي نص موجود في النموذج  قم بتحديد مربع النص  ومن مجموعة  اضغط التبويبFont  استخدم

 ادوات تنسيق الخط المعروفة لتنسيق هذا النص.

 

  بعد االنتهاء من اي مما سبق قم بحفظ جميع التغييرات التي قمت بها بالضغط على S + Ctrl  من  من لوحة المفاتيح او الزر

 شريط ادوات الوصول السريع.
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 :Reportsالتقارير * 

 .تستخدم التقارير لطباعة المعلومات المحددة من الجدول او االستعالم 

 :Create a report based on a table, queryجدول او استعالم على انشاء تقرير مبنياً * 

  النشاء تقرير لجدول او استعالم مباشرة  التنقل  لوحةحدد الجدول او االستعالم من  من مجموعة  ثم اضغط الزر

Reports  في التبويب   سيتم انشاء تقرير مباشرة لهذا الجدول او االستعالم، وسيظهر التقرير في عرض تخطيط التقرير

Layout:كما بالشكل التالي ، 

 

  من مجموعة  كما يمكنك االنتقال الى عرض التقرير بالضغط على الزرViews   او التبويب  في التبويب

من  ، وذلك من خالل الضغط على السهم اسفل الزر Print Preview، او االنتقال الى عرض الطباعة للتقرير 

 .ثم اختيار   في التبويب  Viewsمجموعة 
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  كما يمكن انشاء التقرير باستخدام معالج التقاريرReport Wizard من مجموعة  ، وذلك من خالل الضغط على

Reports  في التبويب  :سيظهر معالج التقارير، كما بالشكل التالي 

 

 ( ولنقل اننا سنختار الحقولID – First Name – Address  ٌ( من جدول بيانات الموظفين ، وايضا الحقل )Reserved Salary من جدول )

 سيظهر الشكل التالي: Next ثم اضغط  رواتب الموظفين المستحقة في شهر يوليو 

 

  االختيار االول يعني ان حقول الجدول االول ستظهر بشكل منفصل عن بيانات الجدول الثاني، اما االختيار الثاني فيعني ان حقول

 الجدولين ستظهر معا كأنهم من جدول واحد.

  قم بتحديد االختيار الثاني  ثم اضغطNext 
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  تقديم )اضافة(، حيث يمكن تجميعيةمستويات الحقول في  تقديمفي الخطوة التالية يمكن ( حقل الـID مثال في المستوى االول وذلك )

 وسيتم اضافة الحقل في مستوى اول، كما في الشكل التالي: بتحديد الحقل والضغط على الزر 

 

  حقل  (اضافةتقديم )بعدID :الى المستوى االول سيظهر كما بالشكل التالي 
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  اضغطNext  تابع الشكل التالي:وفي الخطوة التالية يمكن اختيار احد الحقول لكي يتم ترتيب حقول الجدول بناءا عليه في التقرير ، 

 

  التقارير المجمعة ، هذا الزر اليظهر سوى عند انشاء الحظ ظهور الزرGrouped reports ،والتقارير 

 )كما في الخطوة السابقة(. كمستوى تجميعيفيها هي التي تم تقديم حقل ما او اكثر  المجمعة

  سيظهر مربع اخر يمكن من خالله حساب داله على حقل ما، كدالة الجمع  وبالضغط على الزرsum  ،مثال

 ، كما بالشكل التالي:Reserved Salaryحيث يمكن جمع رواتب الموظفين في الحقل 

 

  في الشكل السابق، اوال قم بتحديد االختيارsum  الموجود اما الحقلReserved Salary   وذلك يعني انه سيتم جمع جميع سجالت

 .Reserved Salary( اسفل حقل Summaryهذا الحقل في ملخص )

  وبتحديد االختيارDetailed and Summary   سيتم جمع جميع السجالت الفرعية لسجل واحد اساسي )اي باعتبار ان موظف

 فسيتم جمع المرتبين معا اسفل السجل الخاص به(. –من الموظفين له وظيفتين وراتبين 

  وبتحديد االختيارCalculate percent………   سيتم حساب النسبة المئوية لكل سجل بناءا على المجموع الكلي )اي باعتبار انه

 سيتم حساب نسبة راتب الموظف الى مجموع رواتب جميع الموظفين(.

  حدد االختيارات المناسبة ثم اضغط الزرOK ثم نضغط ،Next. 
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 :ومن الخطوة التالية، شّكل التقرير كما تريد، كما بالشكل التالي 

 

  ثم اكتب اسما للتقرير وحدد االختيارPreview the report:كما بالشكل التالي ، 

 

  اضغط الزرFinish:وسيتم فتح التقرير في عرض طباعة التقرير كما بالشكل التالي ، 
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  والذي تم تحديده في الشكل السابق: 2الحظ مثال السجل رقم 

 ج.م(. 850.00ج.م و 1000.00)الحظ ان هذا الموظف له راتبين وهما  -

 .Detail and Summaryبناءا على االختيار  الراتبين معا اسفل هذين الراتبين والحظ انه تم جمع  -

 .…Calculateبناءا على االختيار  الموظف الى مجموع رواتب الموظفين والحظ ايضا انه قد تم حساب نسبة راتب هذا  -

 من مجموعة  على الزر  قم بغلق عرض طباعة التقرير بالضغطClose preview  في التبويب. 
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 :change arrangement of data fields & headingsتغيير ترتيب حقول ورؤوس بيانات في تخطيط التقرير * 

  افتح التقرير في عرض التخطيط عن طريق الضغط كليك يمين على التقرير من لوحة التنقل  ثم اختيار. 

 :ويحتوي التقرير على بعض العناصر مثل ماهو موضح في الشكل التالي 

 

  لنقل حقل االسم االولFirst Name  مثال ليكن بعد حقلAddress   )اضغط على اسم الحقل المطلوب نقله )االسم االول  سيتم

قم بالضغط على احد بيانات سجالت هذا  من لوحة المفاتيح مع استمرار الضغط  Ctrl تحديد اسم الحقل فقط، قم بالضغط على الزر

 سيتم تحديد جميع السجالت مع اسم الحقل كما بالشكل التالي: الحقل 

  فوق اسم الحقل او بيانات السجالت في الحقل حتى حرك سهم الفأرة

قم بالضغط وسحب بيانات الحقول   يتحول سهم الفأرة الى شكل النقل 

 مباشرة. Addressفي المكان المطلوب، ولنقل اننا سننقلها بعد حقل 

 

 

  كما يمكن التحكم في حجم مستطيل بيانات الحقول  لنقل اننا نريد ان

مثال، قم بالضغط على اسم  Addressحجم مستطيل رأس حقل  نقوم بتغيير

الى الجانب االيمن او االيسر  ثم حرك سهم الفأرة Address الحقل 

قم   حتى يتحول سهم الفأرة الى شكل تعديل العرض  للمستطيل 

 بالضغط والسحب لتعديل العرض.

 يضا على بيانات سجالت هذا الحقل كما يمكنك فعل ذلك ا سجل واحد فقط من سجالت الحقل  قم بتحديد بيان  وقم بتنفيذ الخطوات

 سيتم تعديل عرض جميع السجالت. السابقة 

 

  لتنسيق الخط في احد تلك العناصر  قم بتحديد العنصر  ومن مجموعة  اضغط التبويبFont  قم باستخدام االدوات

 الموجودة بها لتنسيق الخط ومحاذاته.
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  لنقم بانشاء تقرير باستخدام المعالجReport Wizard :بدون اي تفاصيل 

  من مجموعة  اضغطReports  في التبويب   ضع في التقرير الحقول التالية من جدول "بيانات

( من الجدول "رواتب Job Title – Reserved Salary( ثم ضع من الحقلين )ID – First Name – Last Nameالموظفين" )

 .ثم اضغط الزر  الموظفين في شهر يوليو" 

 :سيظهر التقرير في عرض الطباعة كما بالشكل التالي 

 

 والمطلوب: 

 .A to Zترتيب سجالت التقرير بناءا على هذا الحقل تصاعديا بالترتيب االبجدي و – First Nameجعل التقرير مجّمعاً بتقديم الحقل  .1

 Bومجموعة االسماء التي تبدأ بحرف  – Aثم اظهار بيانات سجالت هذا الحقل في مجموعات )مجموعة االسماء التي تبدأ بالحرف  .2

 (.Zو هكذا حتى حرف  –

 واظهار مجموع رواتب الموظفين. Reserved Salaryعلى حقل الرواتب  Sumثم تطبيق دالة  .3

كل  Footerاو اسفل  Header، تظهر اعلى (2التي تم )انشائها في الخطوة من المجموعات ثم حساب مجموع رواتب كل مجموعة  .4

 مجموعة.

 بناءا على المجموع الكلي لرواتب الموظفين. (2نسب كل مجموعة من المجموعات التي تم انشائها )في الخطوة ثم حساب  .5

 تنفيذ المطلوب: 

 .Report layoutقم بغلق عرض طباعة التقرير، واالنتقال الى عرض تخطيط التقرير 

 :وترتيب بيانات سجالت التقرير بناءا عليه ترتيب ابجدي تصاعديا First Nameلتقديم الحقل  .1

  من مجموعة  قم بالضغط على الزرGrouping & Totals  في التبويب   ستظهر لوحة التجميع والترتيب

 اسفل التقرير كما بالشكل التالي:

 

  اختر الحقلFirst Name  بالضغط على السهم واختيار الحقل  من  ثم التأكد من طريقة الترتيب تصاعديا بترتيب

 .Z to Aسيكون الترتيب تنازلي  with Z on topاما باختيار  من  A to Zابجدي 
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 :2ولعمل مجموعات من االسماء كما هو موضح في المطلوب رقم  .2

  لعرض جميع االختيارات  اضغط على  ثم اختيارby first character  ثم اضغط في مكان فارغ،  من

 وذلك لعمل مجموعات من االسماء تبدأ بحرف واحد، كما بالشكل التالي:

 

  اما اذا قمت باختيارby first two characters :سيتم عمل المجموعات تبدأ بحرفين اثنين، كما بالشكل التالي 

 

 سيظهر صندوق االختيارات التالي:  اضغط السهم في   ولحساب مجموع رواتب الموظفين .3

 

  من العنوانTotal On  اختر الحقلReserved Salary   ومن

في مربع  ثم قم بوضع عالمة  Sum اختر دالة الجمع  Typeالعنوان 

سيتم اظهار جميع رواتب الموظفين  Show Grand Total االختيار 

 كما بالشكل التالي: Reserved Salaryاسفل بيانات سجالت حقل 
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 :كل مجموعة Headerمن تلك المجموعات اعلى لحساب مجموع رواتب كل مجموعة  .4

  اضغط السهم في   ومن صندوق االختيارات اختر نفس االختيارات السابقة )الحقلReserved 

Salary من )Total On  وSum  منType   ثم ضع عالمة  في مربع االختيارShow subtotal in group header  

 سيظهر مجموع رواتب كل مجموعة كما بالشكل التالي:

 

  اما الظهار مجموع رواتب تلك المجموعات اسفلFooter  كل مجموعة  قم بوضع عالمة في 

 Show subtotal in group headerبدال من  Show subtotal in group footerمربع االختيار 

 

 :بناءا على المجموع الكلي لرواتب الموظفين كل مجموعة من تلك المجموعات لحساب نسب رواتب .5

  اضغط السهم في   نفس االختيارات السابقة )الحقل ومن صندوق االختيارات اخترReserved 

Salary من )Total On  وSum  منType   ثم ضع عالمة  في مربع االختيارShow group subtotal as % of ………..  

 :ستظهر نسب كل مجموعة من مجموعات االسماء كما بالشكل التالي 

 

 

 .قم بحفظ التغييرات التي قمت بها، واغلق التقرير 
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 :Add, modify text in headers, footers in a reportاضافة وتعديل النص في رأس وتذييل التقرير * 

  افتح التقرير في عرض التصميم، من خالل كليك يمين على اسم التقرير من لوحة التنقل  ثم اختر   سيتم

 فتح التقرير في عرض تصميمه، كما بالشكل التالي:

 

  كما ان تصميم التقرير يحتوي على العديد من عناصر التحكمControl :التي تحدد محتوى التقرير، كما بالشكل التالي 

 

  ولتعديل النص الموجود في عنوان التقرير  قم بتحديد عنصر العنوان بالضغط عليه ضغطة واحدة  ثم قم بتحديد النص المراد

 ثم اكتب النص المطلوب. تعديله بداخل هذا العنصر 
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  والضافة نص في رأس التقريرReport Header  او تذييل التقريرReport Footer   من مجموعة  اضغط الزر

Control  في التبويب   حرك سهم الفأرة الى منطقة رأس او تذييل التقرير وسيتحول سهم الفأرة الى الشكل  

 اضغط في اي مكان فارغ. اكتب النص المطلوب  قم بالضغط مع السحب لرسم مربع النص المطلوب بالعرض واالرتفاع المطلوب 

 

  ولتعديل حجم عنصر من تلك العناصر وليكن عنصر العنوان مثال  قم بتحديد العنصر بالضغط عليه ضغطة واحدة، وسيظهر العنصر

لى احد المربعات بتحريك سهم الفأرة اقم   بالشكل 

  ى شكل تعديل العرض ، ليتحول لسهم الفأرة الالصغيرة الموجودة في زوايا مربع نص العنوان والموجودة في جوانب مربع النص

 قم بالضغط وسحب ذلك المربع الصغير لتعديل العرض او االرتفاع المطلوب.

 

  ولنقل عنصر من تلك العناصر من مكانه الى مكان آخر  اضغط ضغطة واحدة على العنصر  قم بتحريك سهم الفأرة الى احد

 قم بالضغط وسحب العنصر الى المكان المطلوب.  جوانب العنصر، ستحول السهم الى 

 .قم بحفظ التغييرات 

  من مجموعة  انتقل الى عرض طباعة التقرير بالضغط على السهم اسفل الزرViews  او التبويب  من التبويب

. 
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 :XML* تصدير جدول او استعالم من قاعدة البيانات الى ملف جداول الكترونية او ملف نصي او الى تنسيق 

* Export a table, query output in spreadsheet, text (.txt, .csv), XML format to a location on a drive:  

  حدد الجدول او االستعالم من لوحة التنقل، او افتح الجدول او االستعالم المطلوب  من مجموعةExport  في التبويب

 ، سيظهر المربع الحواري التالي:Spreadsheetللتصدير الى ملف جداول الكترونية   ، اضغط الزر 

 

  ثم اضغطOK   ثمClose. 

  او بعد تحديد او فتح الجدول او االستعالم  لتصديره الى ملف نصي  اضغط الزر .واتبع نفس الخطوات السابقة 

  لتصديره الى ملف صفحة انترنت بنوع  او اضغط الزرXML  .واتبع نفس الخطوات 

 

  كما يمكنك الضغط كليك يمين على الجدول او االستعالم  واختيارExport   ثم اختيار نوع الملف المطلوب استخراجه اليه 

 ومن ثم اتباع نفس الخطوات.
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 :Open, close tables, queries, forms, reportsفتح وغلق الجداول واالستعالمات والنماذج والتقارير * 

  من خالل النقر المزدوجDouble Click  على الجدول او االستعالم او النموذج او التقرير من

 نقل، سيتم فتحه في عرض البيانات.لوحة الت

  ولفتح اي منهم في عرض معين كعرض التصميم مثالDesign View   اضغط كليك يمين

 .Design Viewثم اختر  عليه 

  ومن خالل تبويبات الجداول واالستعالمات والتقارير والنماذج المفتوحة، يمكنك غلق

 ، كما بالشكل التالي:Closeالمطلوب غلقه منهم بالضغط كليك يمين على تبويب احدهم واختيار 

 

  الموجود في امتداد شريط التبويبات. او بالضغط على 

  او بالضغط على W+   Ctrl .من لوحة المفاتيح 

 :Navigate between records in a table, query, formالتنقل بين السجالت في الجدول واالستعالم والنموذج * 

  افتح الجدول او االستعالم او النموذج في عرض البيانات  ومن خالل شريط التنقل الموجود باالسفل

 يمكنك التنقل بين السجالت. 

 :Renameاعادة تسمية الجداول واالستعالمات والنماذج والتقارير * 

  اضغط كليك يمين على الجدول او االستعالم او النموذج او التقرير المطلوب تغير اسمه  اختر 

 من لوحة التنقل او حدد الجدول او االستعالم او النموذج او التقرير   ثم اضغط F2 من لوحة المفاتيح 

  ثم اكتب االسم الجديد  ثم اضغط Enter .من لوحة المفاتيح 

 : تأكد قبل المسح انه ماتريد مسحه ليس مفتوحا حاليا.ملحوظة -

 :Deleteمسج الجداول واالستعالمات والسجالت * 

  حدد المطلوب مسحه من لوحة التنقل  من مجموعةRecords  ستظهر رسالة تأكيد ، اضغط في التبويب ،

 .Yesالمسح اضغط منها على الزر 

  او اضغط كليك يمين على المطلوب مسحه من لوحة التنقل  اخترDelete   ثم اضغطYes. 
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 :Print a table, query, formطباعة جدول او استعالم او نموذج * 

 :نموذجعرض طباعة جدول او استعالم او : اوال

  افتح الجدول او االستعالم او النموذج  اضغط   اختر   ثم 

  من شريط ادوات الوصول السريع )البد من وضع هذا االمر في هذا الشريط من خالل تخصيصه( او اضغط على الزر 

  لتغيير حجم صفحة الطباعة  من مجموعة  اضغط الزرPage Size  في التبويب   ثم اختر الحجم

 المطلوب.

  ولتغيير دورانOrientation  صفحة الطباعة  من مجموعة  اضغط احد الزرينPage Layout  في التبويب

 (.Landscapeصفحة عرضية  – Portrait)صفحة طولية  

  من مجموعة  او من خالل الضغط علىPage Layout  في التبويب  ص سيظهر المربع الحواري الخا

 ثم قم بتغيير دوران او حجم الصفحة كما بالشكل التالي:  باعداد الصفحة، اضغط منه على التبويب 

 

 .OKثم اضغط 

  من مجموعة  ولغلق عرض الطباعة اضغط الزرClose Preview  من التبويب. 
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 :طباعة الجدول او االستعالم او النموذج: ثانيا

 افتح الجدول او االستعالم او النموذج  اضغط   اختر   ثم 

  او اضغط P+   Ctrl  من لوحة المفاتيح :سيظهر المربع الحواري الخاص بالطباعة كما يلي 

 

  المراد الطباعة بها من  الطابعةاختر

Name. 

  فيPrint Range  اختر المدى المراد

 طباعته:

- All .طباعة جميع الصفحات 

- Pages .) ( الى الصفحة ) ( من الصفحة 

- Selected Records  لطباعة السجالت

 المحددة فقط.

  فيCopies اختر عدد النسخ المطلوب 

 .Number of Copiesمن طباعتها 

  ثم ضع  في المربعCollate  لطباعة

جميع النسخ مرتبه، او اتركه لطباعتها بدون 

 ترتيب.

  ثم اضغط الزرOK .لبدأ امر الطباعة 

( كما بالشكل From: 3 To 3) Pagesاكتب في مدى الصفحات من  مثال  3: لطباعة صفحة واحدة فقط ولتكم صفحة رقم ملحوظة

 التالي: 

 

  كما يمكنك طباعة نموذج من خالل عرض التخطيطLayout   افتح النموذج في عرض التخطيط .اتبع خطوات الطباعة السابقة 

 :Change page size, orientation of a reportتغيير عرض ودوران صفحات تقرير * 

  افتح التقرير في عرض التصميم  من مجموعةPage Layout  اضغط احد االختيارين  في التبويبLandscape 

 للصفحة الطولية. Portraitللصفحة العرضية او 

  ومن مجموعةPage Size  في التبويب   اضغط الزرSize .الختيار حجم الصفحة المطلوب 

 :Print a reportطباعة تقرير * 

  افتح التقرير اما في عرض الطباعة او التقرير نفسه  اتبع خطوات الطباعة المعتادة لطباعة التقرير كامال او صفحات معينة فقط

 من التقرير.
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