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البرنامج

لمؤسسةظهور الحاسب اإللكتروني وأولى استعماالته في ا1.

تصميم قواعد المعطيات 2.

Accessتثبيت قاعدة المعطيات على برمجية 3.

استجواب قاعدة المعطيات 4.



ية تثبيت قاعدة المعطيات على برمج. 3
Access



برنامج الدرس

 Accessجداول قاعدة المعطيات في برمجية إنشاء 1.

خلق العالقات بين الجداول2.

Accessفي برمجية Formulaireالفورميالرإنشاء 3.

قاعدة المعطياتاستجواب 4.

Accessفي برمجية Etatsالقوائم 5.



Accessجدول في قاعدة المعطيات في برمجية أول إنشاء 

produits

code produit désignation prix achat prix vente Qté stock code fournisseur

M01 Pentium 4 3,2Ghz 29 300,00 32 900,00 50 0001

M02 Pentium4 2,8Ghz 27 200,00 29 900,00 40 0001

I01 Imprimante HP Laser 11 200,00 12 900,00 25 0002

I02 Imprimante HP Jet d'encre 4 500,00 5 900,00 35 0002

L01 Lecteur CD LG 3 900,00 4 900,00 18 0003

G01 Graveur CD HP Interne 1 700,00 2 200,00 12 0003

G02 Graveur CD HP Externe 10 400,00 11 900,00 7 0003

G03 Graveur DVD HP Interne 3 100,00 3 900,00 10 0003

Produitsنقوم في البداية بإنشاء جدول المنتجات نسميه . Tablesالتي تضم عدة جداول  Stockنقوم بانشاء قاعدة معطيات 
:ويكون على الشكل التالي



Stockلقاعدة المعطيات produitsالجدول 

جدول العمال 



خلق ثاني جدول في قاعدة المعطيات والربط بين 
Accessالجداول في برمجية 

جدولبإنشاءونقومAccessبرمجيةعلىالعملنواصل
المعطياتقاعدةلنفس،Fournisseurنسميهللموردينثاني

Stock. التاليةالمعلوماتمنالجدوليتكون:

Fournisseur (code fournisseur, date 1er

contact, fournisseur, adresse, code postal, 
ville, pays, téléphone)



.Stockلقاعدة المعطيات Fournisseurالجدول 



produits & fournisseurالعالقة بين الجدولين 



Accessبرمجية في Formulaireالفورميالرإنشاء 
,produitالجدولينمعطياتبتحصيلخاصformulaireانشاءنحاول

fournisseur،قادمةبضاعةاستالمعندأيواقعيةحالةأمامنكون وبذلك
.موردعندمن



Accessقاعدة المعطيات في برمجية استجواب 

االستجوابأداة باستعمالStockالمعطياتقاعدةاستجوابنحاول
:أمثلة.Requêteبـالبرمجيةفيالمعروفة

،0001أنشئ قائمة البضائع التي سلمها لنا المورد -
دج،10000قدم قائمة بالبضائع التي سعر شرائها أكبر أو يساوي -
قدم قائمة بالموردين الذين يقطنون مدينة قسنطينة،-
رة منذ قدم قائمة بالموردين الذين يرجع تاريخ التعامل معهم ألول م-

.2000سنة 



مة من االستجواب الخاص بتحديد قائمة البضائع المسل
.0001المورد 



يوضح نتيجة استجواب قاعدة المعطيات: الشكل



Accessبرمجية في Etatsالقوائم 

الورق ىعلالمعالجةنتائجطبعبصددنكون عندمااألداة هذهونستعمل
الحاسباستعمالودون أسهلبشكللتصفحهاجداولأوقوائمشكلفي

.االلكتروني



يوضح قائمة البضائع : الشكل



النهاية


