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 -:Target Population)(الـفـئـة المستـهـدفـة  -أ
 

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

 -(:Rationaleالـوحـدة )مبـررات  -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 

المتمثلة بالسرعة الفائقة فً الحصول على البٌانات والمعلومات وبأعلى مستوٌات الدقة و
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
العمل الٌدوي الى االتمتة باستخدام الحاسوب والتأكٌد على ان ٌكون الباب مفتوحا دائما 
امام جمٌع الدارسٌن فً االبداع واالبتكار ومساٌرة االحداث والتطورات التكنولوجٌة 
ومواكبة العالم فً القفزات السرٌعة التً ٌشهدها فً مجال )برامج الحاسوب( وتطبٌقها 

 العلوم التخصصٌة المختلفة. على
حٌث ٌساعدنا هذا البرنامج على تنفٌذ مجموعة من مهام المكتب التً التستطٌع تنفٌذها 
باستخدام برنامج معالج النصوص.فهذا البرنامج مختص فً التعامل مع الجداول 
الحسابٌة والرسومات البٌانٌة والمعادالت التً تسمح بأجراء العملٌات على االرقام 

معطٌات وكل ما ٌتعلق بها من ترتٌب وتنسٌق ومعالجة وٌحتوي هذا البرنامج على وال
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.
لك صممت هـذه الـوحـدة الـنمطٌة لغـرض أكـتساب الطلبة مهارة التـعامل مع برنامج لـذ
(excel) 

 -:(Central Ideas)انـفـكـشح انًـشكـضٚخ  -د

 .(excelالتعزف على بزنبهج ) أٔالً:

 أتقبى الويبراث األسبسيت. صبَٛبً:

 العوليبث الحسببيت ًاالحصبئيت. أسـتـخذام األًاهز الجلزاء صبنضبً:

 -:(Objectivesأْـذاف انـٕؽـذح ) -س

 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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 ًاالحصبئيتيُتعزف على االًاهز الحسببيت  .3

 تحٌيل البيبنبث الى رسٌم بيبنيت .4

 رخطٛط انصفؾخ فٙ َظبو اكسم-9
ٚشًم رخطٛط انصفؾخ فٙ َظبو االكسم ارغبِ انصفؾخ ٔاعذاد انٕٓايش  نٓب ٔكزنك رؾذٚذ انصفٕف 

ٔاالعًذح انًكشسح فٙ كم صفؾخ كعُبٍٔٚ ٔاظٓبس انشجكخ عُذ انطجبعخ ٔساط ٔرزٚٛم انصفؾخ 

 ٔسٛزى رٕضٛؼ رنك 

 

ارغبِ انصفؾخ ٔؽغًٓب:ًٚكٍ رؾذٚذ ارغبِ انصفؾخ يٍ خالل انزجٕٚت رخطٛط انصفؾخ ٔيٍ يغًٕعخ -ا

اعذاد انصفؾخ َخزبس ايب افمٙ أ عًٕد٘ ٔنغشض رؾذٚذ ؽغى انصفؾخ ٔيٍ يغًٕعخ اعذاد انصفؾخ 

 فزُسذل لبئًخ ثؾغى انٕسق فُخزبس انؾغى انًالئى اٚمَٕخ انؾغى َُمش

    ايش انصفؾخ يٍ خالل انزجٕٚت رخطٛط انصفؾخ ٔيٍ يغًٕعخ اعذاد انٕٓايش:ًٚكٍ رؾذٚذ ْٕ-ة

انصفؾخ ٚزى  ٚزى انُمش عهٗ اٚمَٕخ انٕٓايش فزظٓش يغًٕعخ يٍ انٕٓايش يؾذد فٛٓب انٓبيش االًٍٚ 

ٔاالٚسش ٔاعهٗ ٔاالسفم ٔانشاط ٔانززٚم انهزاٌ ٚكَٕبٌ عضءا يٍ انٓبيش االعهٗ ٔاالسفم فٛزى اخزٛبس 

 ئًخ.انٕٓايش انًال

 

سى 1سى يٍ االعهٗ,1ط/كٛف َسزطٛع رؾذٚذ ْٕايش ٔسلخ انعًم ثؾٛش ركٌٕ انٕٓايش ثٓزا انشكم)

 ؟سى يٍ انًٍٛٛ,سى يٍ انٛسبس(1يٍ االسفم,

 ؟ A4ط/نطجبعخ انغذٔل ثشكم افمٙ عهٗ ٔسلخ 

 ؟num lock,caps lockط/انغبء عًم يفزبػ 

 ط/اسسى ٔاعٓخ االكسم يع انزبشٛش؟

 اَشبء يصُف )يهف(عذٚذ  

 ًٚكٍ اَشبء يصُف عذٚذ كًب ٚهٙ

 (1)يصُف book1عُذ ثذاٚخ رشغٛم انجشَبيظ سٛفزؼ يهفب عذٚذا ثبسى  -1

 َشٚذ اَشبء يصُف أ)يهف(عذٚذ اصُبء انعًم ًٚكٍ اَشبؤِ ثبنطشق انزبنٛخ بعُذ ي -2

عذٚذ فٙ ششٚط ادٔاد انٕصٕل انسشٚع ارا كبَذ يضبفخ  انضغط عهٗ اٚمَٕخ  - أ

 نهششٚط

 ثبسزخذاو نٕؽخ انًفبرٛؼ (ctrl+n)انضغط عهٗ يفزبؽٙ  - ة

َٔخزبس عذٚذ يٍ انمبئًخ انًُسذنخ فزفزؼ َبفزح  micro soft officeانُمش عهٗ يفزبػ  - د

ثبسى يصُف عذٚذ فٛزى اخزٛبس يصُف فبسغ يٍ انُبفزح انًفزٕؽخ صى انُمش عهٗ اَشبء 

 فُٛفزؼ انًصُف

 

 فزؼ يصُف )يهف(سجك اَشبؤِ

 زؼ يصُف)يهف( سجك اَشبؤِ ثبنطشق انزبنٛخًٚكٍ ف

َٔخزبس  فزؼ يٍ انمبئًخ انًُسذنخ فزفزؼ َبفزح  micro soft  officeانُمش عهٗ يفزبػ  -1

 ثبسى )فزؼ(

انُمش اٚمَٕخ  -2 فزؼ فٙ ششٚط ادٔاد انٕصٕل انسشٚع ارا كبَذ يضبفخ نهششٚط

 ثبسزخذاو نٕؽخ انًفبرٛؼ (ctrl+o)انضغع عم يفزبؽٙ  -3

 

 

 :انطشق اعالِ سزُفزؼ انُبفزح انزبنٛخٔفٙ عًٛع 
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ٔيٍ خالل انُبفزح انًفزٕؽخ ٔفٙ انغٓخ انعهٛب يٍ انُبفزح َُمش عهٗ سٓى انمبئًخ 

 انًطٕٚخ نٛزى اخزٛبس انمشص ٔانًغهذ انز٘ ٚخضٌ انًهف,ٔثعذ رنك ٚزى اخزٛبسانًهف

 انًطهٕثخ أ كزبثخ اسًّ ضًٍ خبَخ )اسى انًهف( صى انُمش عهٗ فزؼ 

 

 رخضٍٚ)ؽفع(يصُف الٔل يشح

 ٚزى رخضٍٚ انًصُف )انًهف( ثبنطشق انزبنٛخ

 َٔخزبس ؽفع يٍ انمبئًخ انًُسذنخ  micro soft officeانُمش عهٗ يفزبػ  -1

فٙ ششٚط ادٔاد انٕصٕل انسشٚع ارا كبَذ       أ انُمش عهٗ اٚمَٕخ ؽفع  -2

 يضبفخ نهششٚط 

 ثبسزخذاو نٕؽخ انًفبرٛؼ (crtl+s)أ انضغط عهٗ يفزبؽٙ  -3

 ٔفٙ عًٛع انؾبالد سزُفزؼ َبفزح ثبسى )ؽفع ثبسى(

صى َمٕو ثزؾذٚذ انمشص ٔانًغهذ انز٘ َشغت ثبنؾفع فّٛ لبئًخ انسشد فٙ اعهٗ انُبفزح 

ٙ( صى َذخم اسى انًهف فٙ خبَخ )اسى انًهف (َُٔمش أ اسزخذاو اؽذ رجٕٚجبد )ؽفع ف

 عهٗ اٚمَٕخ )ؽفع(

 

  save asؽفع انًهف ثبسى 

اؽٛبَب عُذ انزعبيم يع انًهفبد َٔشغت ثبالضبفخ ٔانزغٛٛش عهٗ انًهف يع االثمبء عهٗ يب رى رؾشٚشِ يٍ 

 َبفزح يشحفٛظٓش officeيٍ يفزبػ   save asيذخالد سبثمخ كًب ْٙ فٙ انًهف َمٕو ثبخزٛبس ؽفع ثبسى

 ٔانز٘ سٛزى انزعبيم يعّ ٔسٛجمٗ انًهف انمذٚى ثبسًّ ٔانجٛبَبد انزٙ ٚؾٕٚٓب ٛخصبَ

 

    excelانخشٔط يٍ انجشَبيظ

 ٚزى انخشٔط يٍ انجشَبيظ ثبنطشق انزبنٛخ:

 فٙ ٚسبس انمبئًخ excelَٔخزبس آَبء micro soft officeانُمش عهٗ يفزبػ  -1

  اضغط عهٗ اغالق انًٕعٕدح فٙ َبفزح انجشَبيظ انًفزٕػ -     2

فٙ ؽبنخ كٌٕ انًعهٕيبد اكجش يٍ ؽغى انخهٛخ فبٌ عضء يُٓب نٍ ٚظٓش فٙ انشبشخ ؽٛش   يالؽظخ:

ركٌٕ يخفٛخ نصغش ؽغى انخهٛخ ٔعُذ رنك ًٚكٍ يالؽظخ انًؾزٕٖ انكبيم نهخهٛخ يٍ خالل ششٚط 

X 
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ثزٕسٛع انعًٕد نزهك انخهٛخ أ اسزخذاو االؽزٕاء انزهمبئٙ أ انصٛغخ كًب ًٚكٍ اظٓبس يؾزٕٖ انخهٛخ 

 رصغٛش ؽغى انخط.

 

 

 
 


