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 مالحظة : عليك إحضار ورقة العمل هذه في المحاضرات القادمة إلكمال التطبيقات على نفس النموذج
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 المطلوب

 قومي بإنشاء مجلد على سطح المكتب باسمك. .1

 بواسطة برنامج مايكروسوفت أكسس قومي بإنشاء قاعدة بيانات باسم المستشفى واحفظيها في المجلد السابق. .2

 يب يحوي الحقول التالية :قومي بإنشاء جدول الطب .3

نوع  اسم الحقل

 البيانات

 الطريقة   الشرط / الخصائص

 272-217انظري الكتاب صفحة :  مفتاح أساسي ترقيم تلقائي رقم الطبيب          

حرف مفهرس يسمح  11ال يزيد عن  نص االسم  األول                      

 ومطلوب بالتكرار

 272-217: صفحة الكتاب انظري

 خاصية مفهرس: 

االسم  حقل على نحدد التصميم عرض طريقة من -1

 األول

 مفهرس نختار: ،خاصية الحقل خصائص من -7

 

 خاصية مطلوب :

 277: صفحة الكتاب انظري

حرف مفهرس يسمح  11ال يزيد عن  نص العائلة

 بالتكرار

الحالة 

 االجتماعية

   نعم/ال

  الحجم بايت رقم األطفالعدد 

من طريقة عرض التصميم نحدد على حقل رقم  -1 711-737-1515طريقة اإلدخال مثال :   نص  رقم الهاتف

 الهاتف 

من خصائص الحقل ،خاصية قناع االدخال نكتب  -2

 التالي: 

0000-000-000 

 

مع كتابة الرسالة التالية في 7777ال يقل عن  عملة الراتب

نات خطأ: الراتب ال يقل عن حال إدخال البيا

 ألفي ريال

 427-427انظري الكتاب صفحة :

تاريخ /  تاريخ التعيين 

 وقت

 (short dateتاريخ قصير )
 422-421انظري الكتاب صفحة :

سنقوم بتحديد النوع وإدخال البيانات الحقا بعد تصميم جدول  رقم القسم 

 القسم 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  424- 412 انظري الكتاب صفحة :من طريقة عرض البيانات نبدأ بادخال السجالت  ية في الجدول :قومي بإدخال السجالت التال -2

الحالة  العائلة االسم  األول                       رقم الطبيب          

 االجتماعية

 تاريخ التعيين  الراتب رقم الهاتف عدد األطفال

-737-1515 7 نعم السعد أحمد 1

711 

10000 3/7/2001 

-597-3513 3 نعم العلي علي 2

711 

0000 7/6/2010 

-733-2513 7 ال الحمد فهد 3

711 

4000 4/0/1990 

 

 


