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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)انـفـكـزة انًـزكـشٚت  -ث

 .(excelالتعزف على بزنبهج ) أٔالً:

 أتقبى الويبراث األسبسيت. حبَٛبً:

 أسـتـخذام األًاهز الجلزاء العوليبث الحسببيت ًاالحصبئيت. حبنخبً:

 -:(Objectivesأْـذاف انـٕدـذة ) -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

 

 
 Validation Rulesلبعذة انتذمك يٍ صذت انبٛبَبث فٙ بزَبيج االكسم

 

ًٚكُك استخذايٓب نتعزٚف انمٕٛد عهٗ َٕعٛت   Excelٚعذ انتذمك يٍ صذت انبٛبَبث يٛشة فٙ بزَبيج

 .انبٛبَبث انتٙ ًٚكٍ أٔ ٚجب إدخبنٓب فٙ خهٛت

 .بٛبَبث غٛز صذٛذت ٔ تستطٛع تكٍٕٚ انتذمك يٍ صذت انبٛبَبث نًُع انًستخذيٍٛ يٍ إدخبل

بئيكبَك كذنك انسًبح نهًستخذيٍٛ بئدخبل بٛبَبث غٛز صذٛذت، ٔ نكٍ يع تذذٚزْى عُذ يذبٔنتٓى 

 .كتببتٓب فٙ انخهٛت

ًٚكُك أًٚضب تٕفٛز رسبئم نتعزٚف اإلدخبل انذ٘ تتٕلعّ نهخهٛت، فضالً عٍ إرشبداث نًسبعذة 

 .انًستخذيٍٛ عهٗ تصذٛخ أ٘ أخطبء

 

 

 صذت انبٛبَبث عهٗ انخالٚب تطبٛك انتذمك يٍ

ًٚكُك استخذاو انتذمك يٍ صذت انبٛبَبث نهتذكى فٙ َٕع انبٛبَبث أ انمٛى انتٙ ٚذخهٓب انًستخذيٌٕ فٙ 

خهٛت عهٗ سبٛم انًخبل لذ تزغب فٙ تمٛٛذ ادخبل انبٛبَبث عهٗ َطبق تٕارٚخ يعٍٛ أ تذذٚذ االختببراث 

 انصذٛذت انًٕجبت فمط ببستخذاو لبئًت أ انتبكذ يٍ ادخبل االعذاد

عهٗ سبٛم انًخبل فٙ انًصُف خبص ببنتسٕٚك ًٚكُك اعذاد خهٛت بذٛج تسًخ فمط ببرلبو انذسبببث 

انًكَٕت يٍ حالحت انزلبو ببنتذذٚذ.ٔتستطٛع عزض رسبنت نهًستخذيٍٛ عُذيب ٚمٕيٌٕ بتذذٚذ انخهٛت 

 يخم انزسبنت انتبنٛت:

بٛبَبث غٛز صذٛذت فٙ انخهٛت يخم عذد يكٌٕ يٍ رلًٍٛ اٌ تجبْم انًستخذيٌٕ ْذِ انزسبنت ٔكتبٕا 

 أ خًست ارلبو فببيكبَك عزض رسبنت  خطب فعهّ نٓى

 

 يتٗ ٚصبخ انتذمك يٍ صذت انبٛبَبث يفٛذا؟

ٚصبخ انتذمك يٍ صذت انبٛبَبث فبئك انمًٛت عُذيب تزٚذ يشبركت يصُف يع االخزٍٚ فٙ انًؤسست 

 انًصُف دلٛمت ٔيتُبسمت.ٔتزٚذ اٌ تكٌٕ انبٛبَبث انًذخهت فٙ 

 انٗ جبَب ايٕر اخزٖ ًٚكُك استخذاو انتذمك يٍ صذت انبٛبَبث نهمٛبو بًب ٚهٙ:

تمٛٛذ انبٛبَبث بعُبصز يعزفت يسبمب فٙ لبئًت عهٗ سبٛم انًخبل ًٚكُك تذذٚذ إَاع االلسبو ببلسبو 

تطٛع اَشبء لبئًت لٛى "انًبٛعبث"ٔ"انًبنٛت"ٔ"انبذج ٔانتطٕٚز"ٔ"تكُٕنٕجٛب انًعهٕيبث"ٔببنًخم تس

 يٍ َطبق خالٚب فٙ يكبٌ اخز فٙ ٔرلت انعًم

 

 

 تمٛٛذ ادخبل انبٛبَبث عهٗ عذد صذٛخ ضًٍ دذٔد

دذد خهٛت ٔادذة أ اكخز نهتذمك يٍ صذتٓب.فٙ عاليت انتبٕٚب انبٛبَبث فٙ انًجًٕعت ادٔاث انبٛبَبث 

انبٛبَبث،اَمز فٕق عاليت انتبٕٚب  اَمز فٕق تذمك يٍ صذت انبٛبَبث فٙ يزبع انذٕار انتذمك يٍ صذت

االعذاداث.دذد عذد صذٛخ فٙ انًزبع انسًبح دذد َٕع انتمٛٛذ انذ٘ تزٚذِ فٙ انًزبع بٛبَبث .عهٗ 

 دذٔد عهٛب ٔدذٔد دَٛب ،دذد بٍٛ. سبٛم انًخبل ،نتعٍٛٛ

 ادخم انمًٛت انذَٛب أ انمًٛت انمصٕٖ أ لًٛت يذذدة تزٚذ انسًبح بٓب.

 



 اعذاد:و.و بٛذاء ْبد٘ سعٕد٘                                                               excel 2007بزَبيج 

 

 

 

 

 عزض رسبنت ادخبل  ٛفٛٛتك

اَمز فٕق عاليت انتبٕٚب رسبنت ادخبل تبكذ يٍ تذذٚذ خبَت االختببر اظٓبر رسبنت االدخبل عذد تذذٚذ 

 انخهٛت اكتب عُٕاٌ انزسبنت َٔصٓب

 كٛفٛت تذذٚذ استجببت نهبٛبَبث غٛز انصذٛذت

بر انتُبّٛ انٗ انخطب بعذ اَمز فٕق عاليت انتبٕٚب تُبّٛ انٗ انخطب ،ٔتأكذ يٍ تذذٚذ خبَت االختببر اظٓ

 ادخبل بٛبَبث غٛز صذٛذت .دذد انخٛبراث انتبنٛت نهًزبع انًُط:

نعزض رسبنت يعهٕيبث التًُع ادخبل بٛبَبث غٛز صذٛذت ،دذد يعهٕيبث نعزض رسبنت تذذٚز التًُع 

 ادخبل بٛبَبث غٛز صذٛذت دذد تذذٚز نًُع ادخبل بٛبَبث غٛز صذٛذت دذد اٚمبف

 دزف كذذ الصٗ( 255بنت َٔصٓب)اكتب عُٕاٌ انزس

 

 

 

 (َٕعٓباالٚمَٕت)

 

 االستخذاو فٙ                             

 

 يُع انًستخذيٍٛ يٍ ادخبل بٛبَبث غٛز صذٛذت فٙ خهٛت اٚمبف
 

 

 تذذٚز

 

 فٕق    ال فٙ دبنت تغٛٛزتذذٚز انًستخذيٍٛ يٍ اٌ انبٛبَبث انتٙ ادخهْٕب غٛز صذٛذت انُمز فٕق َعى نمبٕل   االدخبل غٛز صذٛخ أ 

 

 

 

 يعهٕيبث

 

 اعالو انًستخذيٍٛ ببَٓى ادخهٕ بٛبَبث غٛز صذٛذت 
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