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 انشاء نظام مصرف

 

 للبحث عن زبون أثناء الكتابةانشاء نموذج 

 الحل يكون

   form designتصميم النموذج من قائمة انشاء نختار -1

  customer nameنكتب فيه  labelو customer Dataنكتب فيه عنوان النموذج  labelونضيف اليه 

 ومربع نص كما يلي :

 

 

 aمن خصائص مربع النص نغير االسم من التبويبة أخرى إلى  -2
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ل اسم معايير الحقننشئ استعالم بطريقة التصميم ونضع فيه الجدول زبائن ونعرض كافة اعمدته وعند -3

 الزبون نضغط باليمين ونختار بناء

 

وبعدها نضع   aثم من اسم القاعدة ..كل النماذج ..النموذج المحدد .. &”*“ثم  likeيفتح معالج التعبير نضع 

 ”*”&ثم   text. ثم نختار 
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 نحفظ االستعالم ونعود الى تصميم النموذج ونقوم بسحب االستعالم الى التموذج 
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را فيظهر انشأناه اخي من خصائص االستعالم الذي اضفناه من تبويبة بيانات نحدد المصدر باالستعالم الذي-4

 اسمه داخل المربع
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نختار عند التغير الننا نريد ان تتم عملية البحث كلما  eventمن احداث   aمن خصائص مربع النص -5

 غيرنا النص المكتوب في مربع البحث

 نختار من القائمة التي تظهر باني او معالج الماكرو 

 

جديد نكتب فيه = وننقر زر الباني الى جواره ليفتح باني فيظهر مربع نص  requeryنكتب في مربع النص 

 التعبير 

 

 نمسح الـ = ونختار من القائمة الوسطى اسم االستعالم الذي انشأناه 

 

 ثم موافق 
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 نقوم بالحفظ وننتقل الى النموذج لنعرضه بطريقة عرض النموذج ونبحث عن احرف معينة -6
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 Access مقدمة حول التقارير في

  Microsoftوفر التقارير طريقة لعرض البيانات في قاعدة بيانات

Access  وتنسيقها وتلخيصها. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء تقرير

بسيط ألرقام الهواتف الخاصة بكل جهات االتصال، أو تقرير ملّخص حول 

 .المبيعات اإلجمالية عبر مناطق وفترات زمنية مختلفة

 ما الذي يمكنك فعله باستخدام تقرير؟

إن التقرير عبارة عن كائن قاعدة بيانات يسهل عليك استخدامه عندما تريد 

 تقديم المعلومات في قاع

 :دة بياناتك ألي من االستخدامات التالية

 .عرض ملّخص بيانات أو توزيعه

 .أرشفة لقطات البيانات

 .توفير تفاصيل حول سجالت فردية

 .إنشاء تسميات

 

 التقرير:أجزاء 
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 أين يمكن استخدام المقطع كيف يظهر المقطع عند طباعته مقطع
استخدم رأس التقرير  .في بداية التقرير رأس تقرير

للمعلومات التي قد تظهر 

عادًة على غلاف الصفحة، 

كشعار أو عنوان أو تاريخ. 

عندما تضع عنصر تحكم 

 Sum محسوباً يستخدم الدالة

التقرير، التجميعية في رأس 

يكون المجموع المحسوب 

للتقرير بأكمله. ُيطبع رأس 

 .التقرير قبل رأس الصفحة

استخدم رأس الصفحة لتكرار  .في أعلى كل صفحة أس الصفحةر 

 .عنوان التقرير في كل صفحة

في بداية كل مجموعة جديدة  رأس المجموعة

 .من السجلات

استخدم رأس المجموعة 

لطباعة اسم المجموعة. على 

سبيل المثال، في تقرير تم 

تجميعه حسب المنتج، استخدم 

رأس المجموعة لطباعة اسم 

المنتج. عندما تضع عنصر 

 تحكم محسوباً يستخدم الدالة

Sum  التجميعية في رأس

المجموعة، يكون المجموع 

للمجموعة الحالية. قد يتضّمن 

التقرير مقاطع رؤوس 

مجموعات متعددة، وفقاً لعدد 

يع التي مستويات التجم

أضفتها. لمزيد من المعلومات 

حول إنشاء رؤوس المجموعات 

وتذييلها، راجع المقطع "إضافة 

 ."تجميع أو فرز أو إجماليات

يظهر مرة واحدة لكل صف في  تفصيل

 .مصدر السجلات

هذا هو المكان الذي تضع فيه 

عناصر التحكم التي تشكّل 

 .البناء الأساسي للتقرير
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استخدم تذييل الصفحة لطباعة  .نهاية كل صفحةفي  تذييل الصفحة

أرقام الصفحات أو معلومات لكل 

 .صفحة

 .في نهاية التقرير تذييل التقرير

في طريقة عرض  :ملاحظة

التصميم، يظهر تذييل التقرير 

أسفل تذييل الصفحة. ومع ذلك، 

في كافة طرق العرض الأخرى 

)طريقة عرض التخطيط، على 

 طباعة التقريرسبيل المثال، أو عند 

أو معاينته(، يظهر تذييل 

تذييل الصفحة، مباشرًة  فوق التقرير

بعد آخر تذييل مجموعة أو خط 

 .التفاصيل على الصفحة الأخيرة

استخدم تذييل التقرير لطباعة 

إجماليات التقرير أو معلومات 

 .تلخيصية أخرى للتقرير بكامله

قد يساق اليك ...خير من الف حلمقدر   


