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 -:Target Population)(الـفـئـة المستـهـدفـة  -أ
 

 لوعبىـذ الـتـقـنيت في ىيئـت التـعـلين التـقـني.طبيت لطلبـت الوـزحـلت الثـبنيـت في األقـسبم ال     

 -(:Rationaleمبـررات الـوحـدة ) -ب
سرٌعا فً مجال تقنٌة الحاسوب بشكل لم ٌسبق له مثٌل .وتكاد اغلب ٌشهد العالم تطورا 

مراكز البحوث فً الجامعات والشركات الكبٌرة التً تتنافس وتتسابق فً تقدٌم ما هو 
جدٌد ومبتكر فً هذا المجال وذلك بسبب المزاٌا الكبٌرة التً تقدمها هذه التقنٌة 

بٌانات والمعلومات وبأعلى مستوٌات الدقة والمتمثلة بالسرعة الفائقة فً الحصول على ال
اضافة الى الطاقة الهائلة لخزن هذه البٌانات واسترجاعها وتقدٌمها فً اي زمان ومكان. 

واالنتقال من  طبًلذلك كان البد من االستفادة من هذه المزاٌا واستثمارها فً مجال ال
باستخدام الحاسوب والتأكٌد على ان ٌكون الباب مفتوحا دائما  العمل الٌدوي الى االتمتة

امام جمٌع الدارسٌن فً االبداع واالبتكار ومساٌرة االحداث والتطورات التكنولوجٌة 
ومواكبة العالم فً القفزات السرٌعة التً ٌشهدها فً مجال )برامج الحاسوب( وتطبٌقها 

 على العلوم التخصصٌة المختلفة.
هذا البرنامج على تنفٌذ مجموعة من مهام المكتب التً التستطٌع تنفٌذها  حٌث ٌساعدنا

باستخدام برنامج معالج النصوص.فهذا البرنامج مختص فً التعامل مع الجداول 
الحسابٌة والرسومات البٌانٌة والمعادالت التً تسمح بأجراء العملٌات على االرقام 

ق ومعالجة وٌحتوي هذا البرنامج على والمعطٌات وكل ما ٌتعلق بها من ترتٌب وتنسٌ
عشرات الدوال الحسابٌة وٌمكن منها كتابة مئات المعادالت ٌستطٌع الباحث ان ٌحصل 
على معدالت حسابٌة وكذلك ٌقدم خدمة جمٌلة بتحوٌل بٌانات على شكل شرائح مصورة 

 وبمختلف االشكال لدعم المشارٌع.
كـتساب الطلبة مهارة التـعامل مع برنامج لـذلك صممت هـذه الـوحـدة الـنمطٌة لغـرض أ

(excel) 
 -:(Central Ideas)انـفـكـشح انًـشكـضٌخ  -د

 .(excelالتعزف على بزنبهج ) أٔالً:

 أتقبى الويبراث األسبسيت. حبٍَبً:

 أسـتـخذام األًاهز الجلزاء العوليبث الحسببيت ًاالحصبئيت. حبنخبً:

 -:(Objectivesأْـذاف انـٕحـذح ) -ث

 سيكـٌى الـطبلب بعـذ دراستـِو ليـذه الـٌحـذة قـبدراً عـلى أى:     

 (.excelيتـعـزف عـلى بـزنبهج ) .1

 (.excelيُـتعزف  األشـزطت األسبسيت في النبفـذة الزئيسيت لبـزنبهج ) .2
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 يُتعزف على االًاهز الحسببيت ًاالحصبئيت .3

 تحٌيل البيبنبث الى رسٌم بيبنيت .4

 اجراء العمليات احلسابية
 

ا يب ًٌٍض اٌ اْى ٔظٍفخ ٌقٕو ثٓب ثشَبيج االكغم ْٕ اجشاء انؼًهٍبد انحغبثٍخ ٔانًُطقٍخ ْٔز

ٔفًٍب ٌهً ششحب ٔافٍب نكٍفٍخ اجشاء انًكتت  يجًٕػخ ثشايج  ثشَبيج االكغم ػٍ غٍشِ يٍ 

 :انؼًهٍبد انحغبثٍخ

ثٍخ تُفز ػهى حغبانؼًهٍبد يجًٕػخ يٍ انانصٍغخ انحغبثٍخ:ًْ ػجبسح ػٍ ثٍبَبد تحتٕي ػهى 

خالٌب ٔسقخ انؼًم انتً تشكم ػُبصش انذانخ الػطبء انُتبئج انًطهٕثخ َٔغتطٍغ اعتخذاو انشيٕص 

 : ٔحغت اعجقٍتٓبٔاالشبساد انتبنٍخ يغ انؼًهٍبد انحغبثٍخ

 ٔتغتخذو نتجًٍغ انؼًهٍبد انحغبثٍخ      ) (       االقٕاط انٓالنٍخ 

 shift+6 )  غط ػهى يفتبحً)ضَٔحصم ػهٍٓب ثبن           ^          انشفغ انى قٕح 

      (shift+8)نهذالنخ ػهى ػًهٍخ انضشة َٔحصم ػهٍّ ثبعتخذاو   *        *,/                 انشيضاٌ  

          نٓى َفظ االعجقٍخ ٔانشيض /  نهذالنخ ػهى ػًهٍخ انقغًخ ٔاٌ  كالانؼًهٍتٍ                                                   
+نهذالنزززخ ػهزززى ػًهٍزززخ انجًززززغ           -+,                انشيزززضاٌ   

نهذالنخ ػهزى ػًهٍزخ  –ٔانشيض          (=+shift)َٔحصم ػهٍّ ثبعتخذاو 

 انطشح ٔاٌ كال انؼًهٍتٍ نٓى َفظ االعجقٍخ

انشٌبضٍخ ثؼاليخ انًغبٔاح )=( يتجٕػخ ثبنصٍغخ ٌٔتى ػشض انُبتج فً  ٍغختجذا انص

 انخهٍخ انتً ػهٍٓب يؤشش انفأسح

ًٌٔكُُب اَشبء صٍغخ سٌبضٍخ ثبعتخذاو انذانخ أ ثبدخبل انصٍغخ يجبششح انى ششٌط 

 انصٍغخ انشٌبضٍخ

 مثال عملي حول استخذام المعادلة 

 

 
دساعٍخ يٍ انطهجخ انًزكٕسح اعًبئٓى فً انجذٔل خبل(أجذ يجًٕع دسجبد حالث يٕاد ي

 ادَبِ ؟

 

  قجم كم شً ٌتى ادخبل انجٍبَبد ًْٔ اعى انطبنت ٔدسجبتّ حغت جذٔل يشتت حى  :انحم

َحذد انخهٍخ انًشاد ٔضغ انًجًٕع فٍٓب حى َضغ ػاليخ انًغبٔاح دائًب قجم انجذء 

ادخبل اعى فًخال أ يُطقٍخ حغبثٍخًهٍخ حغبثٍخ نهذالنخ ػهى ادخبل يؼبدنخثبدخبل اٌخ ػ

انجًغ ٔاعى انخهٍخ  ( ثؼذ اشبسح انًغبٔاح حى اشبسحd2انخهٍخ نذسجخ انًبدح االٔنى )

 ( حى ػًهٍخ انجًغ ٔثؼذ رنك اعى انخهٍخ نذسجخ انًبدح انخبنخخc2نذسجخ انًبدح انخبٍَخ)

(e2)  حى َضغط ػهى يفتبحenter  تً:ٔتكٌٕ انًؼبدنخ كبالكًب يجٍٍ فً انشكم 

=d2+c2+e2                    

ٔتكشس انؼًهٍخ ثبنُغجخ نهطبنت انخبًَ ٔانخبنج يغ االخز ثُظش االػتجبس تغٍش اعًبء 

 انخالٌب

 ***انطبنت االٔل خهٍخ يجًٕعٔفً  ***َالحع اٌ انًؼبدنخ تظٓش فً ششٌط انصٍغخ
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انًٕظفٍٍ تتكٌٕ يفشداد  يخبل اخش :احغت انشاتت انصبفً نًجًٕػخ يٍ

انشاتت يٍ انشاتت االعًً  يخصصبد انشٓبدح ثُغجخ يئٌٕخ يٍ انشاتت 

االعًً ,يخصصبد انتفشؽ اٌضب ثُغت ح يٍ االعًً ,يخصصبد انُقم 

% يٍ انشاتت االعًً اعتقطبع انغكٍ 7يقطٕػخ ,اعتقطبع انتقبػذ ثُغجخ 

 نٍت انتبنٍخ:% يٍ انشاتت االعًً ,اعتقطبع ػبو ,َفز انًطب3ثُغجخ 

ستت جذٔل كًب يجٍٍ فً انُبفزح انتبنٍخ ٔادخبل ثٍبَبد نخًغخ يٕظفٍٍ -1

 ػهى عجٍم انًخبل 

 احغت يخصصبد انشٓبدح نكم يٕظف ٔيخصصبد انتفشؽ-2

 احغت اعتقطبع انتقبػذ ٔانغكٍ  -1

 جذ انشاتت انصبفً ٔافشص انًٕظفٍٍ يٍ اػهى ساتت -2

انتفشؽ,يخصصبد جذ انًجًٕع انكهً نهشاتت االعًً ,يخصصبد  -3

انشٓبدح ,يخصصبد انُقم ,اعتقطبع انتقبػذ,اعتقطبع انغكٍ ,اعتقطبع 

 انؼبو

 انحم:
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