
 

 
 

 
 مايكروسوفت اكسس  (تطبيقات قواعد البيانات باستخدام )الخطة التدريبية لدورة 

 

 

 البرنامج التدريبي ) الدورة التدريبية ( 

 تطبيقات قواعد البيانات باستخدام مايكروسوفت اكسس  مسمى الدورة

 30 عدد األيام التدريبية  59 التدريبية عدد الساعات 

 ابتدائي  بالحد األدنى لمؤهل المتدر تدريبية  نوع الحقيبة 
 

 

 (صف البرنامج التدريبية )الدورة التدريبيةو 
 

من المهارات التي تتطلبها الكثير من األعمال   بر مهارات إدخال البيانات وإدارة قواعد البيانات ومعالجتها تعت 

أصبحت المهارات األساسية والمتخصصة   البيانات في جميع القطاعات المختلفة ،ومع انتشار التقنية وزيادة 

 من المهارات الضرورية التي قد تتوقف الكثير من األعمال بدونها .  وادارة القواعد البيانات في إدخال البيانات  
 

 م من البرنامج التدريبيالهدف العا 
 

تصميم  تهدف هذه الدورة التطويرية إلى تزويد المتدرب بالمهارات والمعلومات المتخصصة واالحترافية الالزمة 
 األكسس باستخدام برنامج   وإدارة قواعد البيانات 

 

 األهداف التفصيلية للبرنامج التدريبي

 وبرنامج االكسسمقدمة عن قواعد البيانات   ـ 1

 التعرف على الجداول والحقول  -2

 التعرف على االستعالمات وانواعها واستخداماتها -3

 التعرف على النماذج وأنواعها واستخدام وحدات الماكرو  -4

 واستخدام وحدات الماكرو  التعرف على التقارير وأنواعها -5
 استكشاف بيئة فيجوال بيسك للتطبيقات -6

 الحماية والتشفير -7

 

 
 
 
 
 

  



 

 البرنامج التدريبي موضوعات 
 

 المادة  الفترة
عدد  

 الساعات 

األسبوع 

 األول

 : مقدمة عن قواعد البيانات وبرنامج االكسس
 مقدمة في قواعد البيانات العالئقية -

 البياناتالتعرف على برنامج االكسس وكائنات قاعدة  -

 التعرف على الواجهة وأساسيات االستخدام -

 إنشاء الجداول  -

 أنواع الحقول -

 طرق إستيراد وتصدير البيانات  -

 استخدام معالج البحث في الجدول  -

-  

19 

األسبوع 

 الثاني

 التعرف على االستعالمات وانواعها واستخداماتها 
 أنواع العالقات وأنواع ربط الجداول -

 العالقاتإنشاء وتحرير  -

 فهم التكامل المرجعي -

 إنشاء استعالمات التحديد -

 التعرف على المعايير -

 تنفيذ العمليات الحسابية في االستعالم -

12 

األسبوع 

 الثالث

 : النماذج والتقارير )انواعها واستخداماتها ( والماكرو
 إنشاء النماذج -

 إضافة النماذج الفرعية والمنبثقة -

 وأدوات التحكم األخرىإضافة أزرار األوامر  -

 إنشاء وتشغيل وحدات الماكرو في النماذج  -

 إنشاء التقارير والتقارير الفرعية  -

 خصائص التقارير -

 إنشاء وتشغيل وحدات الماكرو في التقارير  -

15 

األسبوع 

 الرابع

 : استكشاف بيئة الفيجوال بيسك للتطبيقات والحماية

 التعرف على األحداث واإلجراءات في بيئة فيجوال بيسك للتطبيقات  -

 البرمجة الشرطية   -

 إنشاء شاشة دخول وحماية )نموذج بكلمة مرور ( -

 ضبط خيارات بدء التشغيل وتخصيص قاعدة البيانات  -

 ضغط قاعدة البيانات وإصالحها ، النسخ اإلحتياطي -

  الحماية والتشفير  -
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