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اسم المادة

برمجيات و تطبيقات الحاسوب ()MS.ACCESS

مقرر الفصل
اهداف المادة

التفاصيل االساسية للمادة




المهارات االساسية لالستخدام تطبيق MS.ACCESS

تطبيق اساسيات قواعد البيانات باستخدام MS.ACCESS



في نهاية المنهج الطالب سيتمكن من عمل قواعد البيانات بكفائه



التطبيق  MS.ACCESSو مكوناته



ماهية قواعد البيانات و كيف تطبيقها

د .أيمن جميل النسور  ,د .محمدعلي (),الحاسوب والبرمجيات الجاهزة( Computer skills
).2013الجنيني  ,د .أنس حمدي

الكتب المنهجية

Internet articles, magazines, pdf, and other resources

المصادر الخارجية

الفصل الدراسي

تقديرات الفصل

مثالا%53


معلومات اضافية

المختبر
مثال%53

االمتحانات
اليومية

مثالا%51

المشروع
-

االمتحان النهائي
مثالا%01

الستراتجيه التدريس تكون على جزئيين  ,الجزء االول القاء الماده العلميه بشكل نظري و
من ثم التطبيق ما تعلمه الطالب في الدرس النظري بشكل عملي باستخدام التطبيق كجزء

ثاني عملي

: الجامعة
: الكلية
: اسم القســم
: المرحلة
: اسم المحاضر الثالثي
: اللقب العلمي
: المؤهل العلمي
: مكان العمل

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

المالحظات

المادة العلمية

المادة النظرية

Database concepts
Database types and examples
How to create and saving
database by using Access
Relational database
Create Tables and data entry
Records, fields and data type
Table navigation and
modification
Adding & removing records and
fields
Fields properties
Manipulating fields and records
Primary keys and indexing
Sorting
Searching
Relationship
Applications
First Exam
عطلة نصف السنة
Form overview
Form creating
Modifying form
Queries overview
Adding and removing queries
Saving query
Applications
Reports overview
Create report
Modifying reports
Exporting
Exporting format
Exporting to different files types
Second exam
Printing setting
Printing types
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