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 -:Target Population)(الـفـئـة المستـهـدفـة  -أ
 

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

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

بالسرعة الفائقة فً الحصول على البٌانات والمعلومات وبأعلى مستوٌات الدقة  والمتمثلة
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
ة باستخدام الحاسوب والتأكٌد على ان ٌكون الباب مفتوحا دائما العمل الٌدوي الى االتمت

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.
ا هذا البرنامج على تنفٌذ مجموعة من مهام المكتب التً التستطٌع تنفٌذها حٌث ٌساعدن

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 وتنس
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.
أكـتساب الطلبة مهارة التـعامل مع برنامج لـذلك صممت هـذه الـوحـدة الـنمطٌة لغـرض 

(excel) 
 -:(Central Ideas)اٌـفـىـشح اٌّـشوـض٠خ  -د

 .(excelالتعزف على بزنبهج ) أٚالً:

 أتقبى الويبراث األسبسيت. صب١ٔبً:

 أسـتـخذام األًاهز الجلزاء العوليبث الحسببيت ًاالحصبئيت. صبٌضبً:

 -:(Objectivesأ٘ـذاف اٌـٛؽـذح ) -س

 سيكـٌى الـطبلب بعـذ دراستـِو ليـذه الـٌحـذة قـبدراً عـلى أى:     

 (.excelيتـعـزف عـلى بـزنبهج ) .1

 (.excelيُـتعزف  األشـزطت األسبسيت في النبفـذة الزئيسيت لبـزنبهج ) .2

 يُتعزف على االًاهز الحسببيت ًاالحصبئيت .3

 تحٌيل البيبنبث الى رسٌم بيبنيت .4
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 chartالرسوم البيانية 
 

ِؼبٌظ اٌزخط١طبد ٚاْ ٘زٖ اٌزخط١طبد ٚاٌشعَٛ اٌج١ب١ٔخ  ٛ ٚعٛدثشٔبِظ االوغً ٘اد ١ّضِٓ ِاْ 

اٚ ِذ٠ش اػّبي( فٟٙ رؼطٟ  باٚ ثبؽض باٚ ِٕٙذع برغبػذ اٌّغزخذَ فٟ ع١ّغ ِغبالرٗ عٛاء وبْ )ؽج١ج

ٔزبئظ ٚدساعبد ػ١ٍّخ ٚاداس٠خ عش٠ؼخ ٚرٛفش اٌٛلذ ٚاٌغٙذ اٌّجزٚي ٌذٜ رؼبٍُِٙ ِغ ٍِفبد وج١شح ِٓ 

وّب اْ اٌىض١ش ِٓ اٌزمبس٠ش ٚاٌجؾٛس رؾزبط  اٌٝ اسفبق اٌشعُ اٌج١بٟٔ ٌٍٕزبئظ ِغ اٌغذٚاي  االسلبَ اٌؼذد٠خ

 .٠غبػذ ػٍٝ ارخبر لشاسٚش ِٓ اٌّؼٍِٛبد فٟ ِخطؾ ٚاؽذ اٌشعُ اٌج١بٟٔ ٠خزظش وض١ ّب اْ اٌشل١ّخ ٚو

٠ٚغزخذَ اٌّخطؾ ٌؼشع ث١بٔبد ِٛعٛدح فٟ طفؾخ اٌؼًّ ٚفك ٔٛع ِؼ١ٓ ِٓ اٌّخططبد ٚثظٛسح 

 ػبِخ رؾٛٞ ِؼظُ اٌّخططبد ػٍٝ اٌّؾٛس اٌغ١ٕٟ ٚاٌّؾٛس اٌظبدٞ  اٚ اوضش ِٓ ِؾٛس طبدٞ .

 اٌج١بٔبد اٌّشٌّٛخ  ثبٌزخط١ؾ ِٚٓ خالي اٌزج٠ٛت ٠ّٚىٓ سعُ أٞ ٔٛع ِٓ اٌّخططبد ٠ٚزُ رٌه ثزؾذ٠ذ

( اٌّزٛفشح فٟ chartsأٛاع )ادساط ٚفٟ ِغّٛػخ ِخططبد ؽ١ش ٔالؽع ِغّٛػخ ا٠مٛٔبد رشًّ 

 ثشٔبِظ االوغً:

 columnsاػّذح  -1

 barشش٠طٟ  -2

  line خطٟ -3

 pieدائشٞ  -4

 x and y scatterط ٚص ِجؼضش -5

 areaِغبؽٟ -6

 doughnut دائشٞ ِغٛف -7

 radar ٔغ١غٟ -8

 surfacreعطؾٟ  -9

 pyramid٘شِٟ -11

 coneِخشٚؽٟ -11     

 stockِذسط -12     

 cylinderاعطٛأٟ -13     

ٚػٕذ إٌمش ػٍٝ أٞ ا٠مٛٔخ عزظٙش ِغّٛػخ فشػ١خ ٌٍٕٛع اٌزٞ رُ اخز١بسٖ ١ٌزُ االخز١بس ِٕٗ, ػٕذ٘ب 

ٓ رٕغ١مبرٗ, ٚفٟ ٔفظ ع١ظٙش اٌّخطؾ اٌّخزبس ػّٓ ٚسلخ اٌؼًّ اٌزٞ ٠ّىٓ ثؼذ رى٠ٕٛٗ رغ١١ش اٌىض١ش ِ

ؾ اٌٛلذ رج٠ٛت سئ١غٟ ثبعُ )ادٚاد اٌّخطؾ( ٠زجؼٗ رج٠ٛجبد فشػ١خ صالس ٟ٘ )رظ١ُّ ,رخط١

 ,رٕغ١ك(ٚرٌه ػٕذِب ٠ىْٛ اٌّخطؾ ِؾذدا

 

 

 :٠ؾزٛٞ ػٍٝ اٌّغّٛػبد اٌزب١ٌخ اٌزج٠ٛت اٌفشػٟ رظ١ُّ
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رؾٛٞ ػٍٝ ا٠مٛٔخ رغ١١ش ٔٛع اٌّخطؾ ٌزغ١١ش اٌّخطؾ اٌّىْٛ ,ٚا٠مٛٔخ ؽفع ومبٌت  ِغّٛػخ إٌٛع*

 ٌؾفع اٌزخط١ؾ ٚرطج١مٗ ػٍٝ االشىبي اٌّغزمج١ٍخ

*ِغّٛػخ اٌج١بٔبد)رجذ٠ً اٌظف/اٌؼّٛد ػٕذ إٌمش ػ١ٍٙب ع١زُ ٔمً اٌج١بٔبد ل١ذ اٌزخط١ؾ ِٓ اٌّؾٛس 

رؾذ٠ذ اٌج١بٔبد رغزخذَ ٌزغ١ش ِذٜ اٌج١بٔبد  ٚا٠مٛٔخ اٌغ١ٕٟ اٌٝ اٌّؾٛس اٌظبدٞ ٚاٌؼىظ ثبٌؼىظ(

 اٌّغزخذِخ فٟ اٌّخطؾ

*ِغّٛػخ رخط١طبد اٌّخطؾ رؾٛٞ ػٍٝ ا٠مٛٔخ رخط١ؾ عش٠غ ػٕذ إٌمش ػ١ٍٙب رظٙش ِغّٛػخ ِٓ 

 اٌخ١بساد اٌزخط١طبد ٌزغ١١ش اٌزخط١ؾ اٌؼبَ ٌٍّخطؾ

زغ١١ش إٌّؾ اٌّشئٟ اٌؼبَ ٌ*ِغّٛػخ أّبؽ اٌّخطؾ رؾٛٞ ػٍٝ ا٠مٛٔخ أّبؽ عش٠ؼخ ػٕذ إٌمش ػ١ٍٙب 

 ٌٍّخطؾ

*ِغّٛػخ اٌّٛلغ ٚرؼُ ٔمً اٌّخطؾ ػٕذ إٌمش ػٍٝ ٘زٖ اال٠مٛٔخ ع١ظٙش طٕذٚق ؽٛاس ف١ٗ خ١بساْ 

 االٚي ٚػغ اٌّخطؾ فٟ ٚسلخ عذ٠ذح  ٚاٌضبٟٔ ٠ىْٛ اٌّخطؾ وىبئٓ فٟ اؽذ االٚساق

 

 :٠ؾزٛٞ ػٍٝ اٌّغّٛػبد اٌزب١ٌخ اٌزج٠ٛت اٌفشػٟ رخط١ؾ

 ذ اٌؾبٌٟ ٚرشًّ اال٠مٛٔبد ِغّٛػخ اٌزؾذ٠

ػ١ٍٙب رٕفزؼ لبئّخ الخز١بس )رؾذ٠ذ( اؽذ اٌؼٕبطش اٌّخطؾ ؽ١ش ػٕذ إٌمش  ا٠مٛٔخ ػٕبطش اٌّخطؾ*

ا٠مٛٔخ رؾذ٠ذ اٌزٕغ١ك الظٙبس ٔبفزح ٌزٕغ١ك اٌغضء اٌّخزبس ِٓ ا٠مٛٔخ ػٕبطش اٌّخطؾ ا٠مٛٔخ اػبدح *

ظض ٌؼٕض اٌّخطؾ اٌّؾذد الػبدرٗ اٌٝ اٌزؼ١١ٓ ٌّطبثمخ إٌّؾ ؽ١ش رغزخذَ ٌّغؼ اٌزٕغ١ك اٌّخ

 إٌّؾ اٌّشئٟ اٌؼبَ اٌّطجك ػٍٝ اٌّخطؾ 

 ا٠مٛٔخ ادساط ادساط طٛسح اٚ اشىبي اٚ ِشثغ ٔض *

 ِغّٛع رغ١ّبد ٚرشًّ اال٠مٛٔبد اٌزب١ٌخ:-

ا٠مٛٔخ ػٕٛاْ اٌّخطؾ ٚف١ٗ ػذح خ١بساد الػبفخ ػٕٛاْ اٌّخطؾ اٚ اصاٌزٗ اٚ رؼ١١ٓ ِٛػغ ػٕب٠ٚٓ *

زٟ رظٙش ػٕذ إٌمش ػ١ٍٙب ػٕٛاْ اٌّؾٛس االفمٟ االعبعٟ ٚػٕٛاْ اٌّؾٛس اٌؼّٛدٞ اٌّؾبٚس ٚاٌ

 ِؾٛس اٚ اصاٌزٗ اٚ رؼ١١ٓ ِٛػغ ٌٗاالعبعٟ ٚفٟ وً ِٕٙب ػذح خ١بساد الػبفخ ٔض ٌىً 

 *ا٠مٛٔخ رغ١ّخ اٌج١بٔبد ٚرغزخذَ الػبفخ اٌج١بٔبد اٌّغزخذِخ ٌٍّخطؾ اٚ اصاٌزٙب اٚ رؼ١١ٓ ِٛػغ ٌٙب

بٚس ٚاٌزٟ رظٙش ػٕذ إٌمش ػ١ٍٙب اٌّؾٛس االفمٟ االعبعٟ ٚاٌّؾٛس اٌؼّٛدٞ االعبعٟ *ا٠مٛٔخ اٌّؾ

ٚفٟ وً ِّٕٙب ِغّٛػخ خ١بساد رٕغ١ك ٚرخط١ؾ وً ِؾٛس خظٛطب اظٙبس اٌّؾٛساالفمٟ االعبعٟ 

 ِزغٙب ِٓ ا١ٌغبس اٌٝ ا١ّ١ٌٓ

شجىخ اٌؼّٛد٠خ *ا٠مٛٔخ خطٛؽ اٌشجىخ ٚرظٍٙش خ١بساْ خطٛؽ اٌشجىخ االفم١خ االعبع١خ ٚخطٛؽ اٌ

االعبع١خ ٚفٟ وً ِّٕٙب خ١بساد رشغ١ً خطٛؽ اٌشجىخ اٚ ا٠مبفٙب ٌٍّخطؾ ٕٚ٘بن ا٠مٛٔخ اٌخٍف١خ 

 ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاٌخظبئض

 :٠ؾزٛٞ ػٍٝ اٌّغّٛػبد اٌزب١ٌخاٌزج٠ٛت اٌفشػٟ رٕغ١ك

 ِغّٛػخ اٌزؾذ٠ذ اٌؾبٌٟ ٚرشًّ اال٠مٛٔبد وّب فٟ اٌزج٠ٛت اٌفشػٟ رخط١ؾ

ِغّٛػخ أّبؽ االشىبي ٚرؾٛٞ ػٍٝ ا٠مٛٔبد اٌزؼجئخ ٚرأص١شاد االشىبي ٚغ١ش رٌه صُ ِغّٛػخ أّبؽ 

word art ُِٚغّٛػخ اٌزشر١ت ٚاٌؾغ 

ِالؽظخ:الرٕغٝ اعزخذاَ اٌّفزبػ اال٠ّٓ ٌٍّبٚط ػٍٝ ِخطؾ )اٌشعُ( اٌج١بٟٔ ؽ١ش ػٕذ ػٍٝ اٞ عضء 

 رظٙش لبئّخ ِٕغذٌخ رخض رٌه اٌغضء

 ٌٍظفؾبداٌشاط ٚاٌزز١٠ً 

٠ّىٓ اػبفخ عٍّخ اٚ فمشح وؼٕٛاْ فٟ ساط اٚ ٔٙب٠خ وً طفؾخ ِٓ طفؾبد اٌٛسلخ ٚلذ رىْٛ ٘زٖ 

ٚرز١٠ً اٌظفؾبد اػبفبد اخشٜ ,٠ٚزُ ادساط ساط االػبفخ ػٕٛاْ اٚ سِٛص اٚ ربس٠خ اٚ ٚلذ اٚ اٞ 

ش فٟ ساط ٕٔمش ػٍٝ ا٠مٛٔخ اٌشاط ٚاٌزز١٠ً ف١غمؾ اٌّؤش 9ِٓ اٌزج٠ٛت ادساط صُ ِٓ ِغّٛػخ )ٔض

 اٌظفؾخ ٚاٌزٟ رؾٛٞ ػٝ صالس ِمبؽغ )اٌّمطغ اال٠ّٓ ,اٌّمطغ االٚعؾ,اٌّمطغ اال٠غش(
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 (33-32اٌشىً)                   

 

 1رّش٠ٓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,ؽ١ش ٌىً  فٟ اٌغذٚي اػالٖ ٠ّضً اعّبء ٚدسعبد ؽالة طف دساعٟ فٟ اِزؾبْ ِبدح اٌّؾبعجخ

 اٌزب١ٌخ فٟ ثشٔبِظ االوغً:ؽبٌت صالس دسعبد اػًّ اٌخطٛاد 

 ادخبي اٌج١بٔبد اٌزب١ٌخ -1

 16ٚثؾغُ  arilثخؾ اعٛد ػش٠غ ٚٔٛع اٌخؾ  B2:D2اعؼً اٌخال٠ب ِٓ  -2

 اٌّؾذدح اٌٝ اٌٛعؾ B2:D5اعؼً ِؾبراح اٌخال٠ب  -3

 اعؼً ػشع االػّذح ٠زالئُ ِغ ؽغُ اٌج١بٔبد اٌّٛعٛدح ف١ٗ -4

صُ ٔغخٙب اٌٝ ثبلٟ E3اٚعذ اٌٛعؾ اٌؾغبثٟ ٌذسعبد اٌطبٌت اؽّذ ٚػغ االعبثخ فٟ اٌخ١ٍخ  -5

 اٌطالة

 ,د ِغّٛع وً ؽبٌت بغال٠اعؼً ػّٛد اعّٗ اٌّغّٛع صُ اعزخذَ اٌذٚاي فٟ ثشٔبِظ أوغً  -6

 ٚثؼذ رٌه اؽغت اوجش ِغّٛع؟

 

 

 

 

 

 

 2رّش٠ٓ 

 ٌذ٠ه اٌغذٚي اٌزبٌٟ 
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 فٟ ثشٔبِظ االوغً: اٌزب١ٌخو١ف رزُ اٌؼ١ٍّبد 

 اعؼً ؽذٚد خال٠ب اٌغذٚي ثبٌٍْٛ االؽّش -1

اسعُ ِخططب ٠ٛػؼ اٌج١بٔبد ػٍٝ ٚسلخ ػًّ ِٕفظٍخػٓ ٚسلخ ػًّ اٌج١بٔبد ٚٚػغ  -2

 (2119ػٕٛاْ اٌٝ اٌّخطؾ )ِج١ؼبد ششوبد اٌؾبعجبد ٌضالصخ اشٙش ٌؼبَ 

 ٌىً شٙشاعزخذَ اٌذٚاي اٌّٛعٛدح فٟ ثشٔبِظ االوغً ال٠غبد الً ِج١ؼبد  -3

 اٚعذ ِغّٛع ِج١ؼبد وً ششوخ -4

 اؽزف ث١بٔبد ششوخ اٌغالَ -5

 اخضْ اٌٍّف ثؼذ اعشاء ٘زٖ اٌزغ١شاد رؾذ اعُ )ِج١ؼبد اٌششوبد(  -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اػذاد:َ.َ ث١ذاء ٘بدٞ عؼٛدٞ                                                               excel 2007ثشٔبِظ 

 

 

 

 


