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حمتوى الدورة
التعريف بربنامج آكسس
 قبل العمل
 التوجه إلى آكسس
 الجداول المسطحة والجداول العالئقية
 التعرف إلـى شاشة برنامج آكسس الرئيسية
 اختبار قياسي
بناء اجلداول
 قبل أن تبدأ
 بناء جدول معلومات الموظفيـن
 الطريقة األولـى :وضع البيانات في الحقول ثم تسميتها:
 الطريقة الثانية :الدخول إلـى تصميم الجدول:
 أنواع الحقول في الجدول:
 بناء جدول معلومات الموظفيـن
 خصائص الحقول في الجدول:
 أوالً :حقل النص Text
 ثانياً :حقل الرقم Number
 ثالثاً :حقل العملة Currency
 رابعاً :حقل التاريخ والوقت Date/Time
 رابعاً :حقل Yes/No
 التعامل مع وظيفة Create E-Mail

 بناء جدول البريد الوارد
 بناء جدول البريد الصادر
 بناء جدول معلومات الموظفيـن
 بناء جدول األصول والعهدة
 بناء جدول تسجيل المستندات العامة
 اختبار قياسي
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تكوين العالقات بني اجلداول
 أنواع العالقات
 أوالً :العالقة واحد إلى واحد One to One
 ثانياً :العالقة واحد إلى مجموعة One to Many

 oالسماح بحذف السجالت:
 oالسماح بتعديل البيانات في السجالت
 ثالثاً :العالقة :مجموعة إلى مجموعة Many to Many

 اختبار قياسي
تصميم شاشات إدخال البيانات
 مدخل
 اختيار النمط المفضل من التصاميم
 إضافة حقول من جدول آخر:
 إضافة حقول جديدة في الجدول الرئيسي ثم إدراجها في شاشة إدخال البيانات
 إعادة ترتيب عملية القفز بين الحقول
 إضافة نموذج فرعي في النموذج الرئيسي
 تصميم شاشة إدخال بيانات مع نموذج فرعي باستخدام األمر Form Wizard
 تصميم النموذج المنفصل Split Form

 إضافة أزرار التحكم في الشاشة
 وضع زر باستخدام األمر Macro Builder

 عمليات البحث العام والخاص في السجالت
 إضافة أزرار البحث العام والخاص
 اختبار قياسي
تكوين االستعالمات يف قاعدة البيانات
 مدخل
 تكوين االستعالم من جدول واحد
 تكوين االستعالم من عدة جداول
 تكوين استعالم لتحديث بيانات الجدول
 استخدام العمليات الرياضية في االستعالم
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 إضافة المجموع إلـى االستعالم
 تكوين استعالم ثم تحويله إلـى جدول
 اختبار قياسي
تكوين التقارير يف قاعدة البيانات وتداوهلا
 مدخل
 تكوين التقرير البسيط
 تكوين التقرير باستخدام األمر Layout View
 تكوين التقرير باستخدام األمر Report Wizard

 تنسيق التقرير وضبط الحقول وعناوينها
 وضع تسلسل شامل للبيانات وتسلسل للمجموعة فقط
 ضبط العنوان وإضافة شعار المؤسسة
 تصدير التقرير إلـى خارج برنامج آكسس
 وضع أزرار التحكم في التقرير
 إضافة زر إرسال التقرير بالبريد االلكتروني
 إضافة زر يؤدي وظيفتين معاً
 وضع أزرار تصفية البيانات (الفلتر)
 إزالة التصفية وإظهار كافة البيانات
 اختبار قياسي
تصميم لوحة التحكم الرئيسية
 مدخل
 تصميم لوحة التحكم ووضع الخلفيات المناسبة
 تخصيص لوحة التحكم لتكون الشاشة التي يفتح عليها النظام
 تخصيص كلمة مرور لقاعدة البيانات
 إزالة كلمة المرور
 اختبار قياسي
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خمرجات الدورة
تهدف الدورة إلى تدريب الطالب على بناء وتصميم قواعد البيانات المكتبية التي يحتاج إليها سواء في بيئة العمل أم فيي إاارة
ملفاته الشخصية .وذلك من خالل أحد برامج منظومة مايكروسوفت أوفيس الموجواة فيي جهياا الكمبييوتر الخيا ،بيك و يو
برنامج آكسس ولقد روعي في تصميم الدورة الدخول بالطالب إلى ياا البرنيامج الملييء بالوفيالت التيي تسياعده عليى تنفييا
المهيام فيمييا يتعلي بحفييل المعلوميات والو ييال واسيترااا ا والرجييو إليهيا بكييل سيهولة وسييرعة واقية وقييد تيم وكييب كتييا
منهجي خا ،بهاه الدورة يحتوي عليى سيبعة فصيول تقيدم ريرحا و وافييا و لمختليت المهيارات والمهيام الالامية التيي ت يعه فيي
المستوى المطلو لتصميم قواعد البيانات في مختلت المجاالت.
حيث يقدم الفصل األول تعريفا و عن برنيامج آكسيس ويبيعية الجيداول التيي يتعاميل معهيا وميدى االخيتالف بينهيا وبيين الجيداول
التي يتعامل معها برنامج إكسل كما يقدم تعريفا و للشارة الرليسية للبرنامج وما تحتويه من عناصر وكيفية التعامل معها.
أما الفصل الثاني فيقدم ررحا و وافيا و للعملية الصحيحة والسليمة في بناء الجيداول ويريقية وكيب الحقيول فيهيا والتعاميل ميب
خصالص الحقول وما ي الحقول التي تحتاجها لتكوين مختلت الجداول .والفصل الثالث يتحدث عن آلية تكوين العالقات بيين
الجيداول وأنيوا

ياه العالقيات وكيفيية تطبيي التخصيصيات الالامية لكيل عالقية .والفصيل الرابيب يشير بشييء مين التفصيييل

يريقة تصميم رارات إاخال البيانات بمختلت الطير المتاحية فيي البرنيامج وكيفيية تنسيي الشارية وإكيافة أارار اليتحكم
فيها كأارار االنتقال والبحث والفلترة .والفصل الخيامس يبيين اآلليية الصيحيحة لتكيوين االسيتعالمات بمختليت أنوعهيا .وفيي
الفصل السياا

رير لتكيوين التقيارير وتنسييقها لتكيوا جيا مة إميا للطباعية عليى اليور أو للمداولية خيارج قاعيدة البيانيات

بمختلت الطر المتاحة .وأخيراو يقدم الفصل السابب يريقة تصميم لوحة اليتحكم الرليسيية لقاعيدة البيانيات بيالطر المتاحية
في البرنامج وكيفية إكافة أارار التحكم فيهيا وجعلهيا الشارية الرليسيية التيي تفيتل عليهيا قاعيدة البيانيات يم كيفيية إكيافة
كلمة مرور إليها وإاالتها.
وتم وكب اختبار قياسي في نهاية كل فصل يقيس مدى استفااة الطالب من التدريبات على مهام ووفالت البرنامج.
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