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في هذا المثال سنتحدث عن كافة المهارات العملية 

  ACCESSالمطلوبة في 



ERDقبل البدء بتصميم وانشاء قاعدة البيانات يجب من خال ل مخطط  : أن تكون قادر على تحديد    

• : الجداول التي تتكون منها قاعدة البيانات وهي   

.   Client_tblجدول العمالء   

Service_tblجدول الخدمات   .  

( الوسيط)جدول كسر الرابطة  Client_Service  .  

• تحديد الحقول التي تتكون منها الجداول الثالث السابقة مع ضرورة تحديد المفاتيح األساسية 
:واألجنبية   

(Client_tbl)جدول    : C_id (رقم العميل)  ،  مفتاح أساسي    C_Name (اسم العميل)    ،
C_address ( .عنوان العميل)   

(Service_tbl)جدول    : S_id ، مفتاح أساسي ( رقم الخدمة)  S_name ، ( اسم الخدمة)  S_notes 
( . مالحظات)  

(Client_Service)جدول الوسيط    : Operation_id ، مفتاح أساسي (  رقم العملية)  C_id رقم ) 
، ( العميل S_id ، ( رقم الخدمة)  Cost ، ( التكلفة )  Currency ، ( العملة)  Datee ( . التاريخ)   

 

 

 

 



انشاء قاعدة البيانات وحفظها في داخل مجلدك على . 1

.   Bankسطح المكتب باسم   

: خطوات التنفيذ   



إنشاء الجداول الثالث وتحديد المفاتيح األساسية ونوع . 2

 البيانات للحقول 

يتم تحديد الحقل الذي يشكل المفتاح 

 األساسي في الجدول ثم الضغط على 



انشاء العالقات بين الجدول . 3  



ادخال البيانات للجدول . 4  
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( التحديد)استعالم االختيار . أ Select 

االستعالمات .  5  
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SELECT* 

FROM service_tbl; 

(SERVICES_TBL)عرض بيانات جدول الخدمات  واحفظه بـِ  

(S1)  .  

 



SELECT operation_id, cost 

FROM client_service; 

 

عرض رقم العملية والمبلغ من جدول العمليات 

(CLIENT_SERVICE) واحفظه بـِ   (S2)  .  

 



SELECT c_id, c_name, c_address 

FROM client_tbl 

ORDER BY c_name Asc ; 

(CLIENT_TBL)عرض بيانات جدول العمالء  ُمرتبة تصاعديا   

 حسب اسم العميل واحفظه 

(S3)بـِ   .  

 



SELECT c_id, c_name, c_address 

FROM client_tbl 

WHERE c_address =" نابلس " ; 

عرض بيانات العمالء الذين هم من نابلس واحفظه بـِ 

(S4)  .  



SELECT c_id, c_name, c_address 

FROM client_tbl 

WHERE c_address <>" نابلس"  ; 

 

 عرض بيانات العمالء عدا من هم من نابلس واحفظه بـِ 

(S5)  .  

 



SELECT operation_id, cost 

FROM client_service 

WHERE datee <#1/1/2015#; 

 

واحفظه بـِ   1/1/2015عرض رقم العملية ومبلغها قبل تاريخ 

(S6)  .  

 



SELECT c_name, c_address, currency 

FROM client_tbl, client_service 

WHERE  c_address =" الخليل"   

AND currency=" شيكل "  

AND client_tbl.c_id =client_service.c_id; 

 

عرض أسماء العمالء المودعون بعملة الشيكل ومن مدينة 

(S7)الخليل واحفظه بـِ   .  



SELECT Count(c_id) AS " عدد العمالء»   

FROM client_tbl; 

(S8)عرض عدد العمالء في البنك واحفظه بـِ   .  



SELECT s_id, s_name, s_notes 

FROM service_tbl 

WHERE s_id=[ادخل رقم الخدمة]; 

عرض بيانات جدول الخدمات باالعتماد على رقم الخدمة 

 الُمدخل من قبل المستخدم 

واحفظه بـِ       (S9)  .  



SELECT c_name , s_name 

FROM  client_tbl, service_tbl ,client_service 

WHERE client_tbl.c_id=client_service.c_id 

AND service_tbl.s_id = client_service.s_id; 

عرض أسماء العمالء وأسماء الخدمات المقدمة لهم 

(S10)واحفظه بـِ   .  



(101)تعديل عنوان العميل رقم  إلى   
واحفظه بـِ ( جنين) (U1)  .  

 

استعالم التحديث . ب UPDATE 

  

UPDATE client_tbl  

SET c_address = «جنين"  

WHERE c_id=101; 



UPDATE service_tbl SET s_name = "Deposit" 

WHERE s_name=" ايداع " ; 

إلى ( ايداع)تعديل اسم الخدمة  (DEPOSIT) واحفظه بـِ   (U2)  .  

 



UPDATE client_service  

SET cost = [cost]+500 

WHERE currency=" دينار " ; 

للعمالء المودعون بعملة ( 500)تعديل المبلغ بزيادة 

.  (U3)الدينار واحفظه بـِ   

 



UPDATE client_service  

SET cost = [cost]+ [cost]*0.1 

WHERE currency=" شيكل " ; 

(%10)تعديل بزيادة قيمتها  للعمالء المودعون بعملة  

(U4)الشيكل واحفظه بـِ    .  

 



:ادخال سجل جديد لجدول العمالء يُضم البيانات اآلتية   

واحفظه بـِ (  قلقيلية : خالد ، العنوان :، اسم العميل  105:رقم العميل ) (I1)  .  

 

استعالم االدخال . ج INSERT INTO  

 وااللحاق 

INSERT INTO client_tbl 

VALUES (105,”قلقيلية”,”خالد”); 

. 

 



INSERT INTO service_tbl ( s_id, s_notes ) 

VALUES (4, “تم”); 

 

:ادخال البيانات اآلتية لجدول الخدمات   

واحفظه بـِ ( تم : ، المالحظات  4:رقم الخدمة) (I2)   .  

 



 (4)حذف الخدمات التي رقمها 
(D1)واحفظه بـِ   .  

 

استعالم الحذف . د DELETE 

DELETE  FROM 
service_tbl 

WHERE s_id=4; 

 



DELETE  FROM client_service 

WHERE s_id=3 OR currency=“دوالر”; 

أو تم ( 3)حذف بيانات العمليات التي رقم الخدمة لها 

واحفظه بـِ ( دوالر)ايدعها بعملة  (D2)  .  

 



DELETE  FROM client_tbl 

WHERE c_id=[ادخل رقم العميل المراد حذفه]; 

 

حذف بيانات العمالء حسب رقم العميل الُمدخل من 

(D3)المستخدم واحفظه بـِ    .  

 





النماذج . 6  





التقارير . 7  




