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 omar.almolaa@uotelafer.edu.iq     البريد اإللكتروني 

 المؤهل العلمي  الحاسوب  ماجستير علوم

 العلمي اللقب مدرس مساعد 

  العمل  مكان قسم الرياضيات \كلية التربية األساسية  \ تلعفرجامعة 
 .  accessنظم قواعد البيانات مقدمة عن  . 1
 .ام قواعد البيانات اكسسالتعرف على بيئة نظ . 2
 . نظام االكسس والتعرف على واجهة النظام واستخدام اهم االدواتإستخدام  . 3
 التعرف على كائنات قواعد البيانات و طرق تصميم قاعدة بيانات والتعامل مع النظام . 4
  .عمل الجداول واالستعالمات والنماذج والتقارير . 5

  هدف المقرر 
  

ساعتين  ن واحد وبواقع ثالث ساعات في األسبوعآوعملي في  تلقى محاضرات مادة الحاسوب نظري
  للعملي و ساعة للنظري

 قرر وصف الم

Microsoft office access 2007   كلية التربية االساسية قسم الرياضيات المرحلة  - قواعد البيانات
   2012الثانية االصدار الخامس 

  ة ب المنهجيالكت

http://www.mediafire.com/file/6i11nkvzh3l1cl1/ICDL5_Access_2010.rar/file 
  رابط ملف بوربوينت توضيحي لنظام االكسس

  المصادر الخارجية

  الفصل االول   الفصل الثاني   السعي السنوي   النهائي 
  التقييمات 

 )تقسيم الدرجات (
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  مالحظات عامة :
(عدد ساعات , عدد  
الوحدات , اماكن 

  ) ...الخالمحاضرات

 
  
  
  

 جمهورية العراق 
علمي البحث والوزارة التعليم العالي   

 

 

  تلعفر  الجامعة :
 التربية األساسيةالكلية : 
  الرياضيات القسم : 

  الثانيةالمرحلة : 
 Microsoft access –: حاسوب  المادة
  األول   الدراسي: الفصل
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 جمهورية العراق 
علمي البحث والوزارة التعليم العالي   

 

 

  الموصل  الجامعة :
 التربية األساسيةالكلية : 
  الرياضيات القسم : 

  الثانيةالمرحلة : 
  Microsoft access  –: حاسوب  المادة
  األول   الدراسي: الفصل

 

والعملية المادة النظريـــة المالحظات   االسبوع  التاريخ  

 االول     مقدمة عن أهمية قواعد البيانات 

 الثاني     صفات ومميزات قواعد البيانات 

 ثالثال    أنواع البيانات الموجودة في قواعد البيانات 

 الرابع    مكونات قواعد البيانات  

 الخامس     شرح طرق تكوين الجداول  

 السادس     إنشاء جدول بطريقة العرض التصميمي  

 السابع    إنشاء جدول بطريقة المعالج 

 الثامن     إنشاء جدول بطريقة إدخال البيانات 

 التاسع    طرق تصميم االستعالم   

 شر العا   استعالم بطريقة العرض التصميمي  

 الحادي عشر   تصميم استعالم بطريقة المعالج 

 الثاني عشر     الشروط الموجودة في االستعالم 

 الثالث عشر    طرق تصميم النماذج 

 الرابع عشر    باعتهاتكوين التقارير وط 

 الخامس عشر     تطبيق عملي لمجموعة من المشاريع 


