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 فً هذا الدلٌل
للتعرف على األجزاء األساسٌة للواجهةة الةجةدٌةدة  اقرأهإلى حد كبٌر، لذلك أنشأنا هذا الدلٌل اإلرشادي للمساعدة فً تقلٌل الوقت والجهد المبذولٌن فً التعلم.   Access 2003عن اإلصدار  Microsoft Access 2010ٌختلف 

بةعةد   Access 2010ٌةهةم لةد والعثور على مٌزات مثل "معاٌنة قبل الطباعة" أو مربع الحوار "خٌارات" وفهم كٌفٌة تبادل ملفات قواعد البٌانات مع األشخاص الذٌن لٌس   Access 2010واكتشاف التدرٌب المجانً الخاص بـ 

 ومعرفة ما حدث لنافذة قاعدة البٌانات ولوحات التبدٌل.

 © 2010 Microsoft Corporation. 

 كافة الحقوق محفوظة.

 إخفاء الشريط

هل تحتاج إلى توفٌةر مسةاحةة أكةبةر عةلةى 

الشاشة؟ انقر فوق هذه األٌقونة أو اضةطةط 

إلخةةفةةاء الشةةرٌةةط أو   CTRL+F1عةلةةى 

 إظهاره.

 التبديل بين طرق العرض

انقةر فةوق هةذه األزرار لةلةتةبةدٌةل بةٌةن طةرق 

 العرض المتوفرة للكائن المحدد.

طررريرعرض  رررض قةد تةتةضةةمةن طةرق الةعةرض 

طريرعرض و  طريعض  رض ورقض بياناتو  النموذج

 .طريعض  رض التصميمو  رض التخطيط

  المات تبويب الشريط

انقر فوق أي عالمة تبوٌب موجودة على الشرٌةط لةعةرض 

 األزرار واألوامر الخاصة بها.

 جزء التنعل

استةخةدم هةذا الةجةزء لةتةنةظةٌةم كةائةنةات قةاعةدة 

البٌانات وفتح تصمٌم كةائةن قةاعةدة بةٌةانةات أو 

 تطٌٌره.

 شريط أدوات الوصول السريع

تكون األوامر الةمةعةروضةة هةنةا مةرئةٌةة دومةاإ. وٌةمةكةنةك إضةافةة األوامةر 

 المفضلة لدٌك إلى شرٌط األدوات هذا.

 مجمو ات الشريط

تحتوي كل عالمة تبوٌب موجودة على الشرٌط على مجموعات، ٌحتوي كل منها على مجموعة من األوامةر 

 على أوامر إلنشاء سجالت قواعد بٌانات جدٌدة وحفظها. السجالتالمتصلة. هنا، تحتوي مجموعة 

طريعض  رض 

Backstage 

للدخةول   ملفانقر فوق عالمة التبوٌب 

 Backstageإلى طةرٌةقةة عةرض 
حٌث ٌمكنك فتح قواعد البٌانةات لةدٌةك 

 وحفظها وطباعتها وإدارتها.

لةةةلةةةخةةةروج مةةةن طةةةرٌةةةقةةةة عةةةرض 

Backstage انقر فوق أي عةالمةة ،

 تبوٌب على الشرٌط.

  المات تبويب الشريط السياقيض

تظهر بعض عالمات التبوٌب علةى الشةرٌةط فةقةط عةنةدمةا تةكةون 

بحاجة إلٌها. على سبٌل الةمةثةال، إذا فةتةحةت جةدورإ فةً طةرٌةقةة 

التةً تةتةضةمةن عةالمةتةً  أدوات الجدولفستشاهد   تصميمالعرض 

 .جدولو حعول —تبوٌب إضافٌتٌن
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 Access 2010كٌفٌة الشروع فً العمل باستخدام 

التً تحتوي على العدٌد من األوامر الةتةً كةانةت  Backstageفً طرٌقة عرض  Access 2010ٌفتح 

 .Access 2003فً  ملفموجودة فً القائمة 

، ٌمكنك إنشاء قواعد بٌانات جدٌدة والبدء بارستناد إلى أحد القوالب وفةتةح Backstageفً طرٌقة عرض 

 .SharePointقواعد بٌانات موجودة ونشرها على 

فةقةد وفةرنةا الةعةدٌةد مةن الةمةوارد  .  Backstageوٌمكنك أٌضاإ الحصول على تعلٌمات فً طرٌقة عرض 

، بما فً ذلك الدورات التدرٌبٌة ودلٌل ارنتقال من القائمة إلى Access 2010المجانٌة لمساعدتك فً تعلم 

ومن ثم ٌعرض لك بةدقةة مةوقةع هةذا   Access 2003الشرٌط الذي ٌتٌح لك النقر فوق أي أمر من أوامر 

 .Access 2010األمر فً 

 أٌن توجد القوائم وأشرطة األدوات؟

، ٌمتد شرٌط عرٌض فً أعلى نافذة البرنامج. وهذا هو ما ٌطلق علٌه اسةم الشةرٌةط، Access 2010فً 

وقد حل الشرٌط محل القوائم وأشرطة األدوات القدٌمة. وتحتوي كل عالمة تبوٌب مةوجةودة عةلةى الشةرٌةط 

 على أزرار وأوامر مختلفة تم ترتٌبها فً مجموعات على الشرٌط.

الةمةوجةودة عةلةى الشةرٌةط. وتةحةتةوي   الصفحض الرئيسريرضعند فتح قاعدة بٌانات، سٌتم عرض عالمة التبوٌب 

 عةةلةةى سةةبةةٌةةل . Accessعةةالمةةة الةةتةةبةةوٌةةب هةةذه عةةلةةى الةةعةةدٌةةد مةةن األوامةةر كةةثةةٌةةرة ارسةةتةةخةةدام فةةً 

الةتةً قةد تةتةضةمةن   طرق العرضالمثال، أول ما تشاهده فً الجانب األٌمن من عالمة التبوٌب هو المجموعة 

طرريرعرض  ررض و  طرريرعرض  ررض الرترخرطريرطو  طريعض  رض ورقض البريرانراتو  طريعض  رض النموذجأوامر 

 .التصميم

نسر  للصق والقص والةنةسةا بةاإلضةافةة إلةى ا، ستجد مجموعة من أوامر الحافظضوبعد ذلك، فً المجموعة 

 .التنسيق

ٌعدل الشرٌط مظهره كً ٌتناسب مع حجم شاشة الكمبٌوتر الخةاص بةك ودقةتةهةا. وفةً الشةاشةات األصةطةر 

ا، قد تعرض بعض مجموعات الشرٌط اسم المجموعة فقط ولٌس األوامر التً تشملها. وفً هذه الحالة،  حجمإ

 انقر فقط فوق السهم الصطٌر الموجود على زر المجموعة لعرض األوامر.

، انةقةر فةوق د رموأسةفةل .  تعليماتثم فوق   ملفللعثور على هذه الموارد المجانٌة، انقر فوق عالمة التبوٌب 

 .الشروع في العمل
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 ما الذي حدث للنافذة "قاعدة البٌانات"؟

عند فتح قةاعةدة بةٌةانةات أو إنشةاء قةاعةدة بةٌةانةات 

، تةةظةةهةةر أسةةمةةاء Access 2010جةةدٌةةدة فةةً 

كائنات قاعدة البٌانات لدٌك فً جزء "التنقل" الذي 

حل محل النةافةذة "قةاعةدة الةبةٌةانةات" الةتةً كةانةت 

 .Access 2003موجودة فً 

تةةتةةضةةمةةن كةةائةةنةةات قةةاعةةدة الةةبةةٌةةانةةات الةةجةةداول 

وارستعالمات والنةمةاذج والةتةقةارٌةر والصةفةحةات 

ووحدات الماكرو والوحدات النمطٌة. وٌقّسم جزء 

"التنقل" كائنات قاعدة البٌانات إلى فةئةات ٌةحةتةوي 

كل منها على مجموعات. تكون بعض هذه الفئةات 

معّرفة مسبقإا، وٌمكةنةك أٌضةاإ إنشةاء مةجةمةوعةات 

 مخصصة خاصة بك.

إذا كةةنةةت قةةد اعةةتةةدت اسةةتةةخةةدام الةةنةةافةةذة "قةةاعةةدة 

 البٌانات" إلجراء مهمة على كائةن قةاعةدة بةٌةانةات

، فبإمكانك اآلن إجةراء هةذه Access 2003فً

المهمة عن طرٌق استخدام جزء "الةتةنةقةل". لةفةتةح 

كائن قاعدة بٌانات أو تطبٌق أمر على كائن قةاعةدة 

بٌانات، انقر بةزر الةمةاوس األٌةمةن فةوق الةكةائةن 

 وحدد عنصر قائمة من القائمة.

 

فً جزء "التنقل"، تكون قائمة الكائنات دوماإ مرئٌة، فالعناصر ر تختفً تحت الةنةمةاذج والةكةائةنةات 

 األخرى. وٌمكنك أٌضاإ البحث عن الكائنات فً هذا الجزء.

 ما الذي حدث للوحات التبدٌل؟

تحتوي على أزرار أو ارتباطات تشعبٌة لفتح نموذج أو تقرٌةر عةلةى  Accessلوحات التبدٌل هً نماذج لـ 

سبٌل المثال. واستخدام لوحة تبدٌل هو أسلوب إلخفاء كائةنةات قةاعةدة الةبةٌةانةات الةتةً ر تةر ةب أن ٌةراهةا 

 المستخدمون اآلخرون.

، ٌمكنك استخدام جزء "التنقل" بدرإ من لوحات التبدٌل. ولتنفٌةذ ذلةك، ٌةمةكةنةك إنشةاء Access 2010فً 

فئات ومجموعات مخصصة توفر اختصارات للكائنات التً تر ب فً أن ٌراها المستةخةدمةون فةقةط. وبةعةد 

ذلك، ٌمكنك تعٌٌن الخٌارات الخاصة بجزء "التنقل" حتى تكون الكائنات المتبقٌة مخفٌة. انقر بةزر الةمةاوس 

 .خيارات التنعلاألٌمن أعلى "جزء التنقل"، ثم انقر فوق 

وإلضافة مجموعة مخصصة، حدد فئة مخةصةصةة ثةم انةقةر .  إضافض  نصرإلضافة فئة مخصصة، انقر فوق 

وٌمكنك إخفاء مجموعة عن طرٌق إلطاء تحدٌد خانة ارختٌار الخاصة بها. وبعد إنشاء . إضافض مجمو ضفوق 

المجموعات المخصصة الخاصة بك، ٌمكنك إضافة كائنات إلٌها عن طةرٌةق سةحةبةهةا إلةى جةزء "الةتةنةقةل". 

 وإلخفاء كائن قاعدة بٌانات، قم بإضافته إلى مجموعة مخفٌة.
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 ر قد تبحث عنهاوامأ

 وعلى الر م من أن هذه القائمة لٌست شاملة، إر. Access 2010راجع الجدول الموجود أدناه حٌث ٌمكنك العثور على بعض األوامر المألوفة التً قد تبحث عنها فً 

 .الشروع في العملثم انقر فوق  تعليماتثم فوق  ملف، انقر فوق عالمة التبوٌب Access 2010أنها تشكل نقطة انطالق مفٌدة. وللحصول على قائمة كاملة بأوامر 

 للعيام بمهمض... قم بما يلي... ثم بعد ذلك...

 حدد خٌارات الترتٌب التً تر ب فٌها،

  رض حسبأو فرز حسب مثل 

 انقر بزر الماوس األٌمن فوق الجزء العلوي من 

  جزء التنعل
 إعادة ترتٌب العناصر فً "جزء التنقل"

 انقر فوق األمر الخاص بالكائن الذي تر ب فً إنشائه
 انقر فوق عالمة التبوٌب 

 إنشاء.
 إنشاء جداول ونماذج وكائنات أخرى جدٌدة

  القاتانقر فوق   القات،فً المجموعة 
 انقر فوق عالمة التبوٌب

 أدوات قا دة البيانات
 عرض عالقات قواعد البٌانات وتحرٌرها

 Accessقا دة بيانات انقر فوق  نعل البيانات،فً المجموعة 
 انقر فوق عالمة التبوٌب

 أدوات قا دة البيانات

تقسٌم قاعدة بٌانات إلى قاعدة بٌانات موجودة على الكمبٌوتر العمٌل وقاعدة بٌانات موجودة 
 على الخادم

 حفظ قا دة بيانات باسم،ثم ضمن  حفظ ونشر،انقر فوق 
 انقر فوق التنسٌق الذي تر ب فٌه

 انقر فوق عالمة التبوٌب

 ملف
 Accessحفظ قاعدة بٌانات كقاعدة بٌانات إلصدار مختلف من 

 حدد تنسٌق البٌانات الذي تر ب فً استخدامه لالستٌراد
 أو التصدٌر

 انقر فوق عالمة التبوٌب

 بيانات خارجيض
 استٌراد البٌانات أو تصدٌرها

 تشفير باستخدام كلمض مرورانقر فوق 
 انقر فوق عالمة التبوٌب

 ملف
 تشفٌر قاعدة بٌانات
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 أٌن توجد "معاٌنة قبل الطباعة"؟

باإلضافة  Backstage، ٌمكنك البحث عن "معاٌنة قبل الطباعة" فً طرٌقة عرض Access 2010فً 

 إلى اإلعدادات األخرى المفٌدة المتعلقة بالطباعة.

ٌةتةم فةتةح عةالمةة .  معايرنرض قربرل الرطربرا رضثم انقر بعد ذلك فوق   طبا ضثم فوق   ملفانقر فوق عالمة التبوٌب 

 مع عرض معاٌنة للكائن الحالً بما سٌظهر علٌه عند طباعته. الطبا ض معاينض قبلالتبوٌب 

 ما الذي حدث للقائمة أدوات | خٌارات؟

هل تبحث عن إعدادات البرنامج التً تتٌح لك التحكم فً األشٌاء مثل تحدٌد نموذج افتراضً لقاعدة البٌانات 

 الةةحةةالةةٌةةة؟ أو ربةةمةةا تةةر ةةب فةةً تةةكةةوٌةةن قةةاعةةدة الةةبةةٌةةانةةات حةةتةةى ٌةةتةةم عةةرض الةةكةةائةةنةةات فةةً نةةوافةةذ

 متراكبة بدرإ من عالمات تبوٌب مستند.

 خرريرراراتٌةةيدي ذلةةك إلةةى فةةتةةح مةةربةةع الةةحةةوار .  خرريرراراتثةةم فةةوق   مررلررفانةةقةةر فةةوق عةةالمةةة الةةتةةبةةوٌةةب 

Access  حٌث ٌمكنك تخصٌص إعداداتAccess .وتفضٌالته الخاصة بك 

 لةةتةةحةةسةةٌةةن  مررعررايررنررض قرربررل الررطرربررا ررضوٌةةمةةكةةنةةك اسةةتةةخةةدام الةةخةةٌةةارات الةةمةةوجةةودة فةةً عةةالمةةة الةةتةةبةةوٌةةب 

التفضٌالت الخاصة بك، على سبٌل المثال، تطٌٌر حجم الورقة أو تعٌةٌةن الةهةوامةت أو تةطةٌةٌةر ارتةجةاه مةن 

"عمودي" إلى "أفقً". وٌمكنك أٌضاإ تصدٌر بٌانات الكائن بمجموعة من التنسٌقات الةمةتةنةوعةة عةن طةرٌةق 

فةً أقصةى   طبا ضوعندما تكون جاهزاإ للطباعة، انقر فوق .  بياناتاستخدام األوامر الموجودة فً المجموعة 

 .معاينض قبل الطبا ضٌمٌن عالمة التبوٌب 

فةقةط.  ةٌةر أن   Accessعلى  Accessخيارات ٌتم تطبٌق بعض اإلعدادات الموجودة فً مربع الحوار 

 Microsoft Officeبعض التفضٌالت )على سبٌل المثال، نظام األلوان( سٌتم تطبٌقها على كافة برامةج 

 التً قمت بتثبٌتها. 2010
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 احتفظ باألوامر المفضلة لدٌك فً موقع قرٌب

ٌوفر "شرٌط أدوات الوصول السرٌع" الموجود فً أعلى 

اخةتةصةارات   Accessالركن األٌمن من نافذة بةرنةامةج 

 لألوامر التً  الباإ ما تستخدمها. 

وعن طةرٌةق إضةافةة أزرار إلةى شةرٌةط األدوات هةذا، 

ٌمكنك ارحتفاظ بكافة األوامر المفضلة لدٌةك مةرئةٌةة فةً 

كل األوقات، حتى عند الةتةبةدٌةل بةٌةن عةالمةات الةتةبةوٌةب 

 الموجودة على الشرٌط.

 

 

انقر فوق السهم المنسدل الموجود بجوار "شرٌط أدوات الوصول السرٌع" لتشطٌل أي من األوامر الموجودة 

فً القائمة أو إٌقاف تشطٌلها. وإذا لم ٌكن األمر الذي تر ب فً إضافته معروضاإ فً القائمة، فةقةم بةالةتةبةدٌةل 

إلى عالمة تبوٌب الشرٌط حٌث ٌظهر الزر ثم بعد ذلك انقر بزر الماوس األٌمن فوقه هناك. من القائمة التً 

 .إضافض إلى شريط أدوات الوصول السريعتظهر، انقر فوق 

 إنشاء عالمات تبوٌب أو مجموعات خاصة بك على الشرٌط

ٌمكنك تخصٌص األوامر الموجودة على الشةرٌةط عةن طةرٌةق 

وضع أزرار فً مجموعات الشرٌط حٌث تر ب فً ظهةورهةا 

أو عن طرٌق إنشاء عالمات تبوٌب مخصصة خاصة بك علةى 

 الشرٌط.

انقر بزر الماوس األٌمن فوق أي مجموعة شرٌط ثم انقر فةوق 

،  Accessخريراراتفةً مةربةع الةحةوار .  تخصريرا الشرريرط

ٌمكنك إضافة أوامر إلى عةالمةات الةتةبةوٌةب أو الةمةجةمةوعةات 

الخاصة بك. على سبٌل المثال، ٌمكةنةك إنشةاء عةالمةة تةبةوٌةب 

وإضةافةة بةعةض مةن األوامةر    ناصر الترحركرمٌطلق علٌها اسم 

التً تستخدمها بشكل مةتةكةرر إلةى مةجةمةوعةة مةخةصةصةة فةً 

 عالمة التبوٌب هذه.

 

إ رادة وإذا أخطأت، فال داعً للقلق. ٌمكنك استخدام الزر 

إذا كةةنةت تةر ةب فةً الةةرجةوع مةرة أخةةرى إلةةى   ترعريرريرن

 اإلعدادات ارفتراضٌة )"إعدادات المصنع"(.

على الشرٌط، ولكن ر تزال الطالبٌة منها متوفرة. وإذا كنةت ر   Accessر تظهر كافة األوامر القدٌمة فً 

تستطٌع العمل بدون بعض منها، فٌمكنك بكل بساطة إضافتها إلى الشرٌط أو إلى "شةرٌةط أدوات الةوصةول 

 السرٌع".

أوامر غريرر مروجرودة فري ، انقر فوق اختيار األوامر منثم فً القائمة   Accessخيارات فً مربع الحوار 

وبعد ذلك، حدد األمر الذي تر ب فٌه ثم قم بإضافته إلى عالمة تبوٌب أو مجموعة مخصصة عةلةى .  الشريط

 الشرٌط.
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 مقدمة حول تلمٌحات المفاتٌح

لكً تتمكن من تنفةٌةذ  “ تلمٌحات المفاتٌح“مفاتٌح اختصار للشرٌط، ٌطلق علٌها اسم   Access 2010ٌوفر 

 المهام بسرعة بدون استخدام الماوس.

 هل ستظل مفاتٌح ارختصار تعمل؟

 .Access 2010متوفرة فً  Access 2003ر تزال اختصارات المفاتٌح الموجودة فً 

إذا كنت تعلم تسلسل اختصارات، فما علٌك سوى كتابته. على سبٌل المثال، باستخةدام نةمةوذج فةً "طةرٌةقةة 

 ALT+F4ٌيدي إلى فتح "قائمة الحقةول" وارخةتةصةار  ALT+F8عرض التخطٌط"، ر ٌزال ارختصار 

 .Access 2010إلى إنهاء 

ا أٌضاإ. على سبةٌةل الةمةثةال، ٌةيدي الضةطةط عةلةى  ور ٌزال العدٌد من مفاتٌح اختصار القوائم القدٌمة متوفرإ

وهو مةا كةان ٌةعةرف قةبةل )   Accessخيارات على التوالً إلى فتح مربع الحوار  Oو Tو ALTالمفاتٌح 

 وما إلى ذلك.( خيارات|  بأدواتذلك 

 ، سٌتم عرض قائمة منبثقة:ALTعند البدء فً الضطط على تسلسل المفتاح 

إذا كنت تعرف تسلسل المفاتٌح الذي تر ب فٌه بالكامل، فاكتبه. وإذا كنت ر تتذكر أي تسةلةسةالت لةلةمةفةتةاح 

ALT ( فاضطط على الزر ،)أو ر تعرفهاESC  بدرإ من ذلك. تلمٌحات المفاتٌحإللطاء استخدام 

 .ALTعلى الشرٌط، اضطط على المفتاح تلمٌحات المفاتٌح وإلظهار 

وبعد ذلك، للتبدٌل إلى عالمة تبوٌب موجودة على الشرٌط باستخدام لوحة الةمةفةاتةٌةح، اضةطةط عةلةى مةفةتةاح 

لةفةتةح عةالمةة ذ الحرف المعروض تحت كل عالمة تبوٌب. فً المثال المعروض هنا، ٌمكنك الضطط علةى 

ومةا   أدوات قا دة البريرانراتلفتح عالمة التبوٌب ا ، وبيانات خارجيضفتح عالمة التبوٌب ط ل، وإنشاءالتبوٌب 

 إلى ذلك.

تةلةمةٌةحةات الةمةفةاتةٌةح وبمجرد التبدٌل إلى عالمة التبوٌب الموجودة على الشرٌط بهذه الطرٌقة، تظهر جمٌع 

الخاصة بعالمة التبوٌب هذه على الشاشة. وٌمكنك إنهاء التسلسل عةن طةرٌةق الضةطةط عةلةى الةمةفةتةاح )أو 

 المفاتٌح( النهائٌة لألمر الذي تر ب فً استخدامه.

وٌيدي إجةراء ذلةك لةمةرات  .  ESCللرجوع بمستوى واحد إلى الخلف أثناء التسلسل، اضطط على المفتاح 

 تلمٌحات المفاتٌح.متعددة متتابعة إلى إلطاء وضع 
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 القدٌمة والحدٌثة Accessالتعامل مع ملفات 

تةنةسةٌةقةاإ جةدٌةداإ لةحةفةظ الةمةلةفةات. إذا كةان (  Access 2007و)   Access 2010تستخدم قواعد بٌانات 

ر ٌزال بإمكانك  -، فال داعً للقلق Accessاألشخاص الذٌن تعمل معهم ٌستخدمون إصدارات مختلفة من 

باإلضافة إلى مشاركة الملفات الخاصة بك مةع   Access 2010فتح قواعد البٌانات القدٌمة وتحرٌرها فً 

 حتى اآلن. Access 2010األشخاص الذٌن لٌس لدٌهم 

بإنشاء قواعد البٌانةات بةتةنةسةٌةق   Access 2007و Access 2010وبشكل افتراضً، ٌقوم اإلصداران 

وٌدعم هذا التنسٌق المٌزات األحدث، مثل الحقول متعددة القٌم ووحدات الماكرو الخاصةة .  accdbالملفات 

حتى ٌتمكن األشخاص من استخدام قاعدة الةبةٌةانةات فةً مسةتةعةرض   SharePointبالبٌانات والنشر على 

 وٌب.

، Access 2010فً .Access 2003 (mdb )سٌتم عرض الملفات التً تم إنشايها بتنسٌق اإلصدار 

  ٌر أن المٌزات مثل النافذة "قاعدة البٌانات" وأشرطة األدوات سٌتم استبدالها بواجهة المستخدم الجدٌدة.  

 Access 2010فً  2003فتح قاعدة بتنسٌق بٌانات إصدار 

، فسةتةشةاهةد Access 2003لفتح قاعدة بٌانات تم إنشايها باستةخةدام   Access 2010إذا كنت تستخدم 

ةا Access 2010لوحة تبدٌل )فً حال تم إنشاء واحدة(. وعلى الر م من أنك تعمل باستخدام  ٌإ ، إر أنك فن

الجدٌدة مثل الحقول   Access 2010ر تزال تعمل بتنسٌق الملفات القدٌم. ولن تتمكن من استخدام مٌزات 

 .SharePointمتعددة القٌم والنشر على 

ٌمكنك تحوٌل الملف الخاص بك، ولكن قبل القٌام بذلك، علٌك التأكد مةن عةدم حةاجةتةك إلةى ارشةتةراك فةً 

ا أقةدم(. وإذا كةانةت )   Access 2003العمل على الملف مع أشخاص ر ٌزالون ٌسةتةخةدمةون  أو إصةدارإ

وذلك ألنه عند حفظ قةاعةدة بةٌةانةات قةدٌةمةة . mdbاإلجابة "نعم"، فقد تر ب فً اإلبقاء على الملف بتنسٌق 

 Accessأو )   Access 2010، فلن تتمكن من استخدام قاعدة البٌانةات هةذه إر فةً . accdbبتنسٌق 

2007.) 

إذا قام أشخاص آخرون بإنشاء جداول مرتبطة بقةاعةدة الةبةٌةانةات الةخةاصةة بةك، فةقةد تةنةقةطةع هةذه    مالحظض

 .Access 2010اررتباطات إذا قمت بتحوٌل قاعدة البٌانات إلى 

 ،( Access 2007الةجةدٌةد )و  Access 2010إلةى تةنةسةٌةق   Access 2003لتحوٌل ملف بتنسٌق 

أنواع ملفات قا دة وبعد ذلك، ضمن .  حفظ ونشر، انقر فوق ملفافتح الملف ثم بعد ذلك من عالمة التبوٌب 

 .حفظ باسمانقر فوق  .*Access (accdb.)قا دة بيانات ، انقر فوق البيانات

 Access 2010، فسٌطلب مةنةك حفظ باسمإذا كان هناك أٌة كائنات قاعدة بٌانات مفتوحة عند النقر فوق 

إللطاء العةمةلةٌةة  البإ الق الكائنات أو انقر فوق  Accessكً ٌقوم  نعمإ القها قبل إنشاء الُنسخة. انقر فوق 

 بكاملها.

، حفظ براسرمحفظ أي تطٌٌرات إذا كان ذلك ضرورٌاإ. وبعد ذلك، فً مربع الحوار   Accessوسٌطلب منك 

 .حفظثم انقر فوق  اسم الملفاكتب اسم ملف فً المربع 


