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   access 2007مقدمة فً برنامج 

الموجود فً أعلى الصفحة الٌمنى  أوفسالى  زر  باإلضافةٌعتمد على التبوٌب بدل القوائم  بأنهنالحظ من الهٌئة الجدٌدة للبرنامج 

 .سٌتم شرحها الحقا   أخرىوطباعتها باإلضافة الى أدوات  هاظوحفالذي ٌساعدك على فتح مستندات أخرى 

 

 . access 2007كٌفٌة الوصول الى برنامج 

 -بعدة طرق منها : accessٌمكنك الدخول الى برنامج 

1- Start            all programs             Microsoft office            Microsoft access 

2-     ( R.c)          new                Microsoft soft  access   

  -:  accessمكونات نافذة 

 -من ما ٌأتً :  accessتتكون نافذة 

  data baseشرٌط العنوان وٌكون فً أعلى الصفحة وٌكتب فٌه عنوان قاعدة البٌانات  -1

شرٌط أدوات الوصول السرٌع والذي ٌمكنك من الوصول إلى مجموعة من األدوات  -2

 بصورة مباشرة كما موضح فً الشكل السابق. accessالموجودة فً برنامج 

امل مع الملفات من حٌث إنشائها وحفظها وطباعتها  الذي ٌمكنك من التع officeمفتاح  -3

 وتغٌر خصائصها وغٌرها كما سٌتم شرحها .

.والذي  access 2003هذا الشرٌط وضع بدل شرٌط القوائم فً برنامج  -شرٌط التبوٌب : -4

ٌتكون من مجموعات مختلفة تتغٌر عند اختٌار احد التبوٌبات مثالً الصفحة الرئٌسٌة والتً 

 ة مجموعات منها طرق العرض , الخط ,  فرز وتصفٌة ,....تتكون من عد

جزء التنقل بٌن محتوٌات المستند والذي ٌمكنك من التنقل بٌن الجداول المدرجة او  -5

 ألالستعالمات او النماذج .
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العملٌة التً قمة بها من حٌث اتمام العمل او ال شرٌط الحالة والذي ٌمكنك من معرفة  -6

ض البٌانات باكثر من طرٌقة من خالل ادوات موجود فً هذا باالضافة الى امكانٌة عر

وطرٌقة  pivot chartالشرٌط وهذه الطرق . طرٌقة عرض التصمٌم وطرٌقة عرض 

 .  pivot tableعرض ورقة البٌانات وطرٌقة عرض 

 

 -شرح بعض مكونات النافذة :

 هو زر اوفس  والذي ٌتكون من   access 2007من المكونات المهمة فً نافذة 

 . access 2007صفحة جدٌدة من صفحات  إضافةحٌث تتمكن من  -جدٌد : -1

 حٌث تتمكن من فتح صفحة مستخدمة سابقاً . -فتح  : -2

 على البٌانات التً تم تعدٌلها . أو بإدخالهاالتً قمت تستخدم لحفظ البٌانات  -حفظ : -3

ن كانت البٌانات جدٌدة او اٌستخدم لحفظ البٌانات باسم جدٌد بغض النظر  -حفظ باسم : -4

 محفوظة باسم سابق .

 تستخدم لطباعة البٌانات الموجودة ضمن قاعدة البٌانات التً قمت بتصمٌمها . -الطباعة : -5

وورقة اللغة اعدادات ٌمكنك من القٌام ببعض التعدٌالت من حٌث  -: access ٌاراتخ -6

 البٌانات وغٌرها .
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 . access 2007قاعدة بٌانات فً برنامج  إنشاءسنوضح كٌفٌة  وأالن

  -:الجدول 

) صفوؾ ( قاعدة بٌانات . وٌتكون الجدول من سجالت  ألي األساسٌةٌعتبر الجدول من المكونات 

ام او كالهما وحقول ) أعمدة ( . وال ٌتحدد الجدول بمعلومات معٌنه حٌث ٌمكنك ادخل أحرؾ او أرق

معا  . وٌمكن ان تحتوي قاعدة البٌانات على العدٌد من الجداول التً تقوم بخزن العدٌد من المعلومات 

 . حول مواضٌع مختلفة 

 

 -جدول : إنشاءكٌفٌة 

لنا جدول  لٌظهرمن تبوٌب إنشاء نختار جدول فارغ من مجموعة جداول وٌتم ذلك بالضؽط على جدول 

  كما فً الرسم .بطرٌقة عرض ورقة بٌانات وفً منطقة الكتابة ٌتم التعامل معه 

 

 

 

 .ٌتم النقر على كلمة اضافة حقل جدٌد  وكتابة اسم الحقل المراد ادخاله ضمن الجدول 
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وبعد ذلك نقوم بالنقر على امر عرض فتظهر لنا نافذه تطلب حفظ الجدول المستخدم باالسم الذي 

 ترؼب فٌه 

 

 جدول كما فً الشكل. إنشاءننقر من جدٌد على قائمة عرض لنختار طرٌقة عملٌة الحفظ  إكمالوبعد 

 

 

 

 -ومن هذه الطرق :

   طرٌقة عرض التصمٌم

 بأدوات ةخاصالتصمٌم و تبوٌبة اضافٌة وهً تبوٌبة  ظهر لناتعند اختٌار طرٌقة عرض التصمٌم سوف 

 وٌتم من خالل مجموعاته التحكم الكامل فً كل محتوٌات الجدول .  الجدول فقط
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 كما موضح بالرسم ومن هذه النافذة ٌتم تحدٌد نوع البٌانات المدخلة لكل حقل 

 

 -وهً :وهنالك عدة خٌارات 

 255حد ممكن هو  أقصىحٌث ٌمكن كتابة  وأرقامبٌانات نصوص  إدخالٌمكنك من  -نص  : -1

 حرفا  .

حد ممكن  أقصىحٌث ٌمكن كتابة  وأرقامبٌانات نصوص  إدخالٌمكنك من  -مذكرة : -2

 .حرفا  65535هو

 بٌانات رقمٌة فقط )باٌت , عدد صحٌح , عدد صحٌح طوٌل ,مفرد , إدخالٌمكنك من  -رقم : -3

 مزدوج , عشري (.

 بٌانات بصٌؽة تارٌخ او وقت او كالهما معا  . إدخالٌمكنك من  -تارٌخ / وقت : -4

من نوع من الصٌػ النقدٌة  ٌمكنك من  بأكثربٌانات نقدٌة وٌجد  إدخالٌمكنك من  -عملة : -5

 نوع منها. إياستخدام 

عند استخدامه وفً الؽالب صول على ترقٌم تلقائً ٌمكنك هذا االختٌار من الح -ترقٌم تلقائً : -6

  ٌحتوي هذا العقل على المفتاح األساسً الذي سٌتم شرحه فً وقت الحق .

 ( .  true     / false  ,1  /0عن سؤال ب) نعم /ال ,  إلجابةتستخدم  -: نعم / ال  -7

 2G,byteنات . حٌث ٌمكن اضافة ما ٌقارب صورة لقاعدة البٌا إلدراجٌستخدم  -:  oleكائن  -8

 لكل قاعدة البٌانات . أقصىكحد 

من البٌانات لمواقع الوٌب او لملفات  G,byte 1من  أكثرٌمكن ان ٌربط  -ارتباط تشعبً : -9

 (. LANعلى االنترنت او شبكة اتصال محلٌة )  

صورة او  إرفاق access 2007الموجودة فً  accdb.فً ملفات  أالنٌمكن  -مرفقات : -10

 فً قاعدة البٌانات .ملفات او جداول او مخططات وؼٌرها 
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  -المفتاح األساسً :

لتجنب التكرار فً البٌانات المدخلة والتً تساعدنا على إن تكون قاعدة  األساسًٌستخدم المفتاح 

على تجنب الفراؼات فً البٌانات بٌن الحقول  األساسًدقة , كما ٌساعدنا المفتاح  أكثرالبٌانات 

نذكر ذلك فً موضوع العالقات سوؾ من جدول سوٌاُ و أكثرعلى ربط  األساسًوٌساعدنا المفتاح 

 بٌن الجداول .

 -: أساسًمفتاح  إضافةكٌفٌة  

قائمة عرض التصمٌم الخاصة بالجدول  إلىللجدول عن طرٌق الدخول  أساسًمفتاح  إضافةٌمكن  

ضح كما مو األساسًالتً نستخدمها فً الجدول ومنها المفتاح  األدواتلنا مجموعة من  فتظهر

 بالشكل.

 

وٌفضل وضع المفتاح األساسً على نوع البٌانات الترقٌم التلقائً وذلك الن هذا الحقل خالً من 

التكرار. وتوجد أكثر من طرٌقة ٌمكننا إضافة المفتاح األساسً فٌها منها االختٌار المباشر من القائمة 

ٌر على الحقل المراد وضع كما موضح فً الشكل وكذلك عند طرٌق الزر األٌمن للموس بعد التأش

وٌمكن إزالة المفتاح األساسً  او تؽٌر مكانه من الجدول بنفس الطرٌقة التً  المفتاح األساسً فٌه .

 تمت إضافته بها ولكن بعد التأكد من عدم وجود ارتباط بٌن الجداول . 

 

 

 

 

 

 

  -قوالب الجداول :
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مجموعة من القوالب الجاهزة حٌث ٌمكنك استخدامها حسب القاعدة  access 2007ٌوجد فً برنامج 

 البٌانات التً تحتاجها . كما فً الشكل 

 

تعدٌالت على قوالب الجداول الجاهزة مثل تؽٌر عناوٌن الحقول وحذؾ الحقول التً ال إجراءوٌمكن 

 الحتاجها وؼٌرها من التعدٌالت حسب ما ٌناسب قاعدة البٌانات التً ترٌد إنشائها. 

 

 -:الجدول  أدوات

ا فً وتتكون من التالً كم األدواتتحتوي النافذة الرئٌسٌة فً الجدول واالستعالم والنماذج على نفس 

 الشكل .

 

تمكنك هذه األداة من عرض البٌانات بطرق  مختلفة منها عرض ورقة   -العرض: أداة -1

 او عرض التصمٌم . pivot chartاو عرض   pivot tableالبٌانات او عرض 

 تخدم للتعامل مع محتوٌات الجدول من نسخ ولصق وقص وؼٌرها .تس -أدوات الحافظة : -2

للتعامل مع النصوص فً الجدول من حٌث نوع الخط واللون والحجم تستخدم  -ادوات الخط : -3

 والمحاذٌات للنصوص ولون الجدول نفسه وؼٌرها من االدوات .

حٌث تمكنك من إضافة تعداد نقطً او رقمً لمحتوٌات الجدول وٌمكن  -أدوات نص منسق : -4

 منها زٌادة المسافة للحقول وتحدٌد اتجاه محتوٌات النص فً الجدول .
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حقل جدٌد او حذفه او حفظ بٌانات الحقل  إضافة األدواتتستطٌع من هذه  -وات  السجالت :اد -5

حٌث تستخدم لحساب عدد الصفوؾ التً تم ادخال البٌانات  اإلجمالٌاتاو التدقٌق اإلمالئً او 

 فٌها بصٌؽة رقم فقط .

وتستخدم للتعامل مع محتوٌات الجدول من فرز سواء كان الفرز   -الفرز والتصفٌة : أدوات -6

اكبر إلى األصؽر او العكس  او التصفٌة بحٌث تظهر فً الجدول فقط البٌانات التً نرٌدها إن 

 تظهر عند اختٌارنا عامل التصفٌة . 

ها وتستخدم للبحث على إي كلمة او بٌانات تم إدخالها فً الجدول وٌمكن تحدٌد -بحث : أدوات -7

 واستبدالها .

تتٌح إلٌك هذه القائمة عدة خٌارات منها النسخ والقص واللصق  -قائمة الزر األٌمن للماوس : -8

 الفرز والتصفٌة .  إلى باإلضافة

 

بعد االنتهاء من ادخال اي بٌانات ٌجب علٌك القٌام بحفظها للتمكن من التنقل بٌن  -مالحظة :

 و النماذج .مكونات قاعدة البٌانات مثل االستعالم ا
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  االستعالم 

 البٌانات بصورة تامة فً الجدول ٌمكن بعد ذلك تطبٌق االستعالم . إدخالبعد اكتمال 

على البٌانات او كالهما معا , وٌمكن استخدام االستعالم فً  إجراءاالستعالم هو طلب نتائج بٌانات او 

توفٌر البٌانات بصورة مختصرة  أٌضاحسابات او تجمٌع بٌانات من جداول مختلفة , وٌمكن  إجراء

 للنموذج او التقرٌر .

 -االستعالم : إنشاءكٌفٌة 

ومنها نختار مجموعة ) ؼٌر ذلك ( تصمٌم االستعالم كما   إنشاءتكوٌن االستعالم من خالل تبوٌب  ٌتم

 فً الشكل .

 

نافذة إظهار الجدول ومنه نختار جدول او أكثر او استعالم لنا  ستظهرم بعد اختٌار تصمٌم االستعال

اما الضؽط بالماوس مرتٌن على الجدول او بالتحدٌد والضؽط على  اإلضافةمستخدم سابقا  وتكون 

 . إؼالقنضؽط  اإلضافةالنافذة وبعد االكتمال من  أسفلالموجودة فً  إضافة
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بعد االكتمال من إضافة الجدول إلى نافذة االستعالم سوؾ تظهر محتوٌات الجدول ومنها ٌمكننا تحدٌد 

) دبل الكلك ( على كل حقل من  بالماوس النقر المزدوجاي الحقول نستخدمها فً االستعالم من خالل 

 نات كما فً الشكل بالحقل الخاص به حسب الترتٌب الذي ترٌده للبٌا إضافتهالحقول المطلوبة سنالحظ 

 

 

وكذلك ٌمكن الشروط فً حقل المعاٌر  بإدخالوبعد االكتمال من ترتٌب الحقول فً االستعالم نقوم 

 أردناوتكون الشروط حسب نوع البٌانات فعلى سبٌل المثال لو اضافة شروط فً حقل المسمى ) او ( . 

  االستعالم عن اسم معٌن فً حقل االسم ندخل االسم فً حقل المعاٌر كما فً الشكل .
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وٌمكن استخدام بعض الرموز مثل )* ,؟ ( للتعوٌض عن األحرؾ او الكلمات الؽٌر معروفة وكذلك 

 . األرقامرموز )> , <( فً حالة 

 

التشؽٌل  أداةبتشؽٌل االستعالم من  فً حقل المعاٌٌر نقوم المطلوبةالشروط  وإدخالالحقول  إكمالبعد 

 كما فً الشكل .

 

عند النقر على تشؽٌل سوؾ تظهر لنا نتائج االستعالم كما فً الشكل . وٌبقى لك الخٌار فً حفظ 

 النتائج او ال .



Microsoft access 2007  
حة

صف
1
3

 
 جامعة كربالء / كلية اإلدارة واالقتصاد

  

 

 

  -العالقات:

امكانٌة استخدام اكثر من جدول فً ان واحد فً االستعالم او فً   access 2007ٌتٌح برنامج 

 للربط بٌن هذه الجداول   وتوجد اكثر من طرٌقة, النماذج او التقارٌر عن طرٌق ربط الجدول بعالقة 

 منها و

 ) بشرط وجود مفتاح أساسً فً جانب الرأس (. بإطراؾ رأسعالقة  -1

ل فً الجدول االول سجل واحد فقط مطابق  فً . ) ٌمكن ان ٌكون لكل سج  برأس رأس عالقة -2

وكل سجل فً الجدول الثانً ٌمكن ان ٌكون له سجل واحد فقط مطابق فً  الجدول الثانً 

 الجدول االول (.

. تختلؾ هذه العالقة عن العالقتٌن السابقتٌن النها تحتاج الى جدول ثالث  بإطراؾ إطراؾ -3

 فً كال الجدولٌن . األساسًٌكون بٌن الجدولٌن بشرط توفر المفتاح 

  -: كٌفٌة الربط بٌن جدولٌن 

عندما نحتاج الى بٌانات موجودة فً جدول اخر ٌمكننا ربط هذه البٌانات مع بعضها باالعتماد على 

المفتاح االساسً الموجود فً الجداول حٌث نختار من تبوٌبة ادوات قواعد البٌانات اداة عالقات 

 كما فً الشكل .
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 نقوم بإضافة الجداول المطلوب ربطها .لل وأشٌر على عالقات تظهر لنا نافذة إظهار الجدوعند الت
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وبعدها نقوم بسحب الحقل المطلوب من الجدول االول الى الجدول الثانً فتظهر نافذة )تحرٌر العالقة( 

 لنحدد نوع العالقة ومن ثم نختار إنشاء 

 

هذا الرابط من خالل استخدام  إزالةسنالحظ وجود رابط ٌبن الجدولٌن  وٌمكنك  إنشاءعلى  التأشٌربعد 

 كما فً الشكل  إزالةللماوس ونختار  األٌمنالزر 
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 -النموذج :

 أوالجدول بصورة مباشرة  إلىالبٌانات  إدخالٌعد النموذج من كائنات قواعد البٌانات التً تمكننا من 

 النماذج بالتحكم بالوصول إلى البٌانات.وٌمكن استخدام عرضها  أوتحرٌرها 

 

. ذج وعندها ٌتم وضع كافة حقول الجدول تلقائٌا  فً النموذج ونختار نم إنشاءعلى تبوٌب  التأشٌربعد 

  ,وٌمكن استخدام النموذج الجدٌد مباشرة  وٌمكن تعدٌله عن طرٌق عرض ) طرٌقة عرض التصمٌم (

 . اإلعداداتمن حٌث الشكل واللون وحجم الخط وؼٌرها من  لحاجةا والتعدٌل حسب

 

وٌمكن إظهار بٌانات الجدول أسفل النموذج من خالل اختٌار نموذج منقسم . كما ٌمكن اختٌار نماذج 

إضافٌة والتً تعطٌنا بعض اإلشكال واأللوان وترتٌب الحقول بصورة مختلفة عن النموذج المستخدم 
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فً  واإلفالتالحقول بطرٌقة السحب  إضافةاستخدام نموذج فارغ وتكون  فً البداٌة . كما ٌمكننا

 النموذج حسب الحقول المطلوبة .

حفظ او طباعة او بحث او انتقال  أداةالمهمة له مثل  األدواتبعض  إضافةوبعد اكتمال النموذج ٌمكن 

عرض ) طرٌقة من خالل  األدواتهذه  إلىوؼٌرها وٌمكن الوصول او إدراج صورة عبر السجالت 

 .صر التحكم اضمن مجموعة عن األدواتعرض التصمٌم ( سنجد هذه 

 

( وبعدها نحدد نوع العمل  أمر) زر  المسماة أداةطباعة نختار  أداة إضافة أردناعلى سبٌل المثال لو 

 من حٌث القوائم التً ستظهر ونضعها بالمكان الذي ٌناسبها فً النموذج . كما فً الشكل .

 

 إضافة األدوات المطلوبة نقوم بعملٌة الحفظ للنموذج .وبعد 
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  -:التقارٌر  

ٌكون الفرق بٌن النموذج والتقرٌر هوان التقرٌر ٌطبع على ورق اما النماذج فٌكون التعامل معه على 

 شاشة الحاسوب مباشرة  وٌتم انشاء التقرٌر من تبوٌب انشاء مجموعة تقارٌر .

 

الى معلومات تم حفظها  باإلضافةٌحتوي التقرٌر على معلومات تم سحبها من جداول او استعالمات 

مع تصمٌم التقرٌر مثل التسمٌات والرسومات المضافة . وتعرؾ الجداول او االستعالمات التً توفر 

 للتقرٌر بمصدر سجل التقرٌر .  األساسٌةالبٌانات 

 -التقرٌر : إنشاءكٌفٌة 

 بأيتقوم بإنشائه مباشرة دون المطالبة  ألنهاالتقارٌر  إنشاءطرٌقة فً  أسرعتقرٌر  أداةتقدم لنا 

. وقد ال ٌعطً التقرٌر كل  األساسٌةمعلومات وٌعرض التقرٌر كافة الحقول من الجدول او االستعالم 

وٌمكن حفظ  األساسٌة.نظرة سرٌعة على البٌانات  اإللقاءتماما  لكنه مفٌد كوسٌلة  المطلوبةالنتائج 

التقرٌر فً طرٌقة عرض التصمٌم  او طرٌقة عرض التخطٌط وتعدٌله بحٌث ٌتالئم مع احتٌاجاتنا 

 عرض كل ذلك . أداة. كما ٌمكن معاٌنة التقرٌر قبل الطباعة .حٌث توفر لنا  أفضلبشكل 

 

 

 


