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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)اٌـفـىـشح اٌّـشوـض٠خ  -د

 .(excelالتعزف على بزنبهج ) أٚالً:

 أتقبى الويبراث األسبسيت. حب١ٔبً:

 أسـتـخذام األًاهز الجلزاء العوليبث الحسببيت ًاالحصبئيت. حبٌخبً:

 -:(Objectivesأ٘ـذاف اٌـٛصـذح ) -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

 

 حتديد اخلاليا
    

تضذ٠ذ خال٠ب ِتتب١ٌخ:ظغ ِؤشش اٌفأسح فٛق اٌخ١ٍخ االٌٚٝ ِٓ اٌّزبي اٌّطٍٛة حُ اظغػ  -1

 ثبعتّشاس ٚاعضت صتٝ اٌخ١ٍخ االخ١شح فٟ اٌّزبي اٌّطٍٛة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ثبعاتّشاس ((CTRLغػ ػٍاٝ ِفتابسظاتضذ٠ذ خال٠اب ِتفشلاخ:٠تُ ثابٌٕمش ػٍاٝ اٌخ١ٍاخ االٌٚاٝ حاُ ا -2

ِغ ِالصظخ ا ْ اخش ِفتابس ٠زات  داخً ٚسلخ اٌؼًّ أٞ ِىبْ اخشفٟ االخشٜ ٚإٌمش ػٍٝ اٌخال٠ب 

  (CTRL)تشوٗ ٘ٛ ِفتبس

 

 

 

 

 

 

 

 
شِض اٌذاي ػٍٝ اٌؼّٛد فٟ اػٍٝ اٌتضذ٠ذ ػّٛد وبًِ: ٠تُ ثبٌٕمش ػٍٝ ػٕٛاْ اٌؼّٛد أٞ ػٍٝ  -3

 ٚسلخ اٌؼًّ

 تضذ٠ذ صف وبًِ:٠تُ ثبٌٕمش ػٍٝ سلُ اٌصف ػٍٝ ١ّ٠ٓ ٚسلخ اٌؼًّ -4

وبٍِخ:ثبٌٕمش ػٍٝ اٌضا٠ٚخ اٌؼ١ٍب ا١ٌّٕٝ ٌٛسلخ اٌؼًّ اٌتٟ ٠ٍتمٟ ف١ٙب ثذا٠خ تضذ٠ذ ٚسلخ اٌؼًّ  -5

 تغٍغً تشل١ُ اٌصفٛف ٚتش١ِض االػّذح

 ثبعتّشاس ((CTRLغػ ػٍٝ ِفتبساظٌتضذ٠ذ ِزّٛػخ اػّذح ِتجبػذح ٔضذد اٌؼّٛد االٚي حُ  -6

 ٛف اٌّتجبػذحٚإٌمش ػٍٝ صشف اٌؼّٛد اٌخبٟٔ ٚاٌخبٌج ٚ٘ىزا,ٚٔفظ اٌؼ١ٍّخ تٕطجك ػٍٝ اٌصف

 

 اضافة عمود او صف
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فٟ احٕبء اٌؼًّ ٔضتبد اٌٝ اظبفخ ػّٛد اٚ صف داخً رذٚي تُ اػذادٖ عبثمب ٌٍٚم١بَ ثٙزٖ اٌؼ١ٍّخ 

 ٔتجغ اٌخطٛاد اٌتب١ٌخ:

 لجٍٗ ثبعتخذاَ ػ١ٍّخ اٌتع١ًٍ اٌتٟ ششصٕب٘ب.  ضذد اٌؼّٛد اٚ اٌصف اٌّطٍٛة اظبفخٔ -1

ٕٔمش اٌغُٙ اٌٝ ربٔت  cellsِٚٓ اٌمبئّخ خال٠ب  homeِٓ تج٠ٛت اٌصفضخ اٌشئ١غ١خ  -2

  فٟ صبٌخ  ((insert sheet rowsادساد حُ ٕٔمش فٛق ادساد صفٛف رذٚي االِش 

 . ( فٟ صبٌخ اظبفخ ػّٛد(insert sheet Columnsصف اٚ   اظبفخ

 

 وفاو صف دةعمحذف ا
 ٠ّىٓ صزف اػّذح اٚ صفٛف ثبوٍّٙب ٚاصاٌتٙب ِٓ ٚسلخ اٌؼًّ وّب ٠بتٟ:

ِٚٓ ِزّٛػخ  homeٕٔمش ػٕٛاْ اٌؼّٛد اٚ اٌصف اٌزٞ ٔش٠ذ صزفٗ ِٚٓ تج٠ٛت اٌصفضخ اٌشئ١غ١خ 

 )صزف(  deleteٕٔمش اٌغُٙ اعفً  cellsخال٠ب 

فتتضشن اٌج١بٔبد اٌّغزٍخ اعفً اٌصف اٌّضزٚف اٌٝ  delete sheet rowsٌضزف صفٛف رذٚي

فتتضشن اٌج١بٔبد اٌّغزٍخ   delet sheet columnsاالػٍٝ ٌٚضزف ػّٛد ٕٔمش صزف اػّذح رذٚي 

 .ثؼذ اٌؼّٛد اٌّضذد اٌٝ ِٛلغ اٌؼّٛد اٌّضزٚف

 تغري حجم العمود او الصف

 

صزُ اٌؼّٛد اٚ اٌصف ٌٚتالفٟ اٌّشبوً اٌتٟ تٛارٗ اٌّغتخذَ احٕبء اٌؼًّ ص١ج ٠الصظ فٟ  ؼذ٠ًٌغشض ت

ٚ اصغش ِٓ صزُ اٌؼّٛد اٚ اٌصف ٚثبٌتبٌٟ وخ١ش ِٓ االص١بْ اْ اٌج١بٔبد اٌّذخٍخ فٟ اٌخ١ٍخ تىْٛ اوجش ا

ٔضتبد اٌٝ تغ١ش صزُ اٌؼّٛد اٚ اٌصف ٌىٟ ٠تالئُ ِغ اٌج١بٔبد اٌّذخٍخ ا١ٌٗ. ٌّٚؼبٌزخ ٘زٖ اٌضبٌخ ٕ٘بن 

 غش٠مت١ٓ ٚف١ّب ٠ٍٟ ششصٙب : 

ٔعغ اٌّؤششػٍٝ اٌضذ اٌفبصً ث١ٓ ػٕب٠ٚٓ االػّذح ثض١ج ٠صجش شىً اٌّؤشش  -1

ٍٝ اٌّفتبس اال٠غش ٌٍفأسح ثبعتّشاس عضت ثشىً ع١ّٙٓ ِتؼبوغ١ٓ حُ ٔعغػ ػ

 اٌفأسح اٌٝ ا١ٌغبس ٌض٠بدح ػشض اٌؼّٛد ٚاٌٝ ا١ّ١ٌٓ ٌتم١ًٍ ػشض اٌؼّٛد.

 
ٌٍضصٛي ػٍٝ استفبع ِضذد ٌٍصف ٕٔمش اٌخ١ٍخ اٌّشاد اٌتؼذ٠ً استفبػٙب ٚفٟ  -2

ٕٚٔمش اٌغُٙ اعفً  cellsٔز٘ت اٌٝ ِزّٛػخ اٌخال٠ب   homeاٌصفضخ اٌشئ١غ١خ 

فتظٙش ٔبفزح تضذ٠ذ   row heightحُ ٕٔمش استفبع اٌصف formatتٕغ١ك 

   okحُ ٕٔمش ػٍٝ ا٠مٛٔخاستفبع اٌصف 

 

 

 

 

 

 

٠ّىٓ تضذ٠ذ استفبع اٌصف ثشىً تٍمبئٟ اعتٕبدا اٌٝ صزُ اٌج١بٔبد ثبٌز٘بة اٌٝ  -3

ٚف١ٙب ٕٔمش اٌغُٙ فٟ تٕغ١ك  cellsِٕٚٙب اٌٝ  homeتج٠ٛت اٌصفضخ اٌشئ١غ١خ 

format  حُ اصتٛاء تٍمبئٟ الستفبع اٌصفauto fit row heigt. 

 *ٔفظ اٌخطٛاد تٕطجك ػٍٝ تؼذ٠ً صزُ اٌؼّٛد

 وسخ جمموعة مه اخلاليا
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 اْ ػ١ٍّخ ٔغخ ِزّٛػخ ِٓ اٌخال٠ب تتُ صغت اٌخطٛاد اٌتب١ٌخ:

 تضذ٠ذ اٌخال٠ب اٌّشاد ٔغخٙب )صغت اٌطشق اٌغبثمخ اٌتٟ روشٔب٘ب( -1

ٔختبس االِش    clip boardِزّٛػخ اٌضبفظخ ِٓ  homeٕٔتمً اٌٝ تج٠ٛت اٌصفضخ اٌشئ١غ١خ  -2

ٔضذد اٌّىبْ  ٔضشن اٌّؤشش  ح٠ُظٙش اغبس ِٕمػ صٛي اٌخال٠ب اٌّطٍٛة ٔغخٙب    (copy)ٔغخ

 اٌّشاد ٚظغ اٌخال٠ب اٌتٟ ع١تُ ٔغخٙب 

غخ اٌّؼٍِٛبد فٟ ف١تُ ٔ  pasteٔختبس االِش ٌصك   clip boardِزّٛػخ اٌضبفظخ ِٓ  -3

 اٌّىبْ اٌّطٍٛة

 ***عٛف ٔالصظ ٚرٛد ٔغخت١ٓ ِٓ اٌخال٠ب اٌّضذدح****

 

 

 وقل اخلاليا مه مكان اىل اخز
 اْ ػ١ٍّخ ٔمً اٌخال٠ب ِٓ ِىبْ اٌٝ اخش تتُ صغت اٌخطٛاد اٌتب١ٌخ

 تضذ٠ذ اٌخال٠ب اٌّشاد لصٙب )صغت اٌطشق اٌغبثمخ اٌتٟ روشٔب٘ب( -1

ٔختبس    clip boardِزّٛػخ اٌضبفظخ ِٓ  homeٕٔتمً اٌٝ تج٠ٛت اٌصفضخ اٌشئ١غ١خ  -2

ٔضذد  ٔضشن اٌّؤشش  ح٠ُظٙش اغبس ِٕمػ صٛي اٌخال٠ب اٌّطٍٛة ٔغخٙب    (cut)لصٙباالِش 

 اٌّىبْ اٌّشاد ٚظغ اٌخال٠ب اٌتٟ ع١تُ ٔغخٙب 

ف١تُ ٔغخ اٌّؼٍِٛبد فٟ   pasteٔختبس االِش ٌصك   clip boardِٓ ِزّٛػخ اٌضبفظخ  -3

 اٌّىبْ اٌّطٍٛة

 ***عٛف ٔالصظ ٚرٛد ٔغخخ ٚاصذح ِٓ ِضتٜٛ اٌخال٠ب اٌّشاد ٔمٍٙب***

 

 ِالصظخ:اْ ػ١ٍّخ إٌغخ ٚإٌمً التتُ اال ثبخت١بس االِشٌصك

 اٌتؼجئخ اٌتٍمبئ١خ
تغتخذَ اٌتؼجئخ اٌتٍمبئ١خ ٌٕغخ اٌج١بٔبد اٚ اٌم١ُ اٌضغبث١خ اٚ االسلبَ اٚ اٌتٛاس٠خ اٌٝ ػذح خال٠ب  

 ِتتب١ٌخ فٟ ٚسلخ اٌؼًّ وّب ٠بتٟ:

ٚف١ٙب ٕٔمش  fillٕٔمش  editingِٚٓ ِزّٛػخ تضش٠ش  homeٔز٘ت اٌٝ تج٠ٛت اٌصفضخ اٌشئ١غ١خ 

صغت اتزبٖ اٌتؼجئخ  leftاٚ ا١ٌغبس   rightاٌٝ ا١ّ١ٌٓ   down ا ٚاٌٝ االعفً upاِب اٌٝ االػٍٝ 

الصذٜ اٌخال٠ب ٌٕغخ ِضت٠ٛبتٙب اٌٝ  fill handleاٌّطٍٛة.وّب ٠ّىٓ اعتخذاَ ِمجط اٌتؼجئخ 

اٌخال٠ب اٌّزبٚسح ػٕذِب ٠تغ١ش شىً اٌّؤشش اٌٝ + ػٕذ إٌمش ػٍٝ اٌخ١ٍخ ٚاالعتّشاس ثبٌتمش 

 ١ٌٙب.ٚاٌغضت اٌٝ اٌخال٠ب اٌتٟ ٔش٠ذ إٌغخ ا

 

 تغيري اسم ورقة العمل
 

 ِٓ حالث ٚسلبد ٠ٚىْٛ وبٌتبٌٟ بفٟ ثشٔبِذ االوغً ٠ىْٛ اٌذفتش ِىٛٔ (book)ػٕذ أشبء دفتش  

(sheet1,sheet2,sheet3) غ١١ش تغ١ّبد ٘زٖ االٚساق صغت تغتذػٟ ت اص١بٔب اٌؼًّ بدٌىٓ ِتطٍج

 اٌضبرخ ١ٌذي االعُ ػٍٝ ِضت٠ٛبد ٘زٖ اٌٛسلخ وبٌتبٌٟ:

س ِٓ بتٔخٕٔمش ػٍٝ اٌّفتبس اال٠ّٓ ٌٍفبسح ثؼذ ٚظغ اٌّؤشش ػٍٝ اعُ اٌٛسلخ اٌّطٍٛة تغ١١شٖ حُ 

غػ ػٍٝ ع( حُ ٔىتت اعُ اٌٛسلخ اٌزذ٠ذ حُ renameٔاٌمبئّخ اٌتٟ تظٙش اِش))اػبدح تغ١ّخ(( )

 وّب فٟ اٌشىً  enter))ِفتبس 
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 ورقة عمل جديدةاضافة 
ِٓ اٌّّىٓ ص٠بدتٙب صغت اٌضبرخ ٚرٌه وّب ٚاْ ػذد ٚسلبد اٌؼًّ االفتشاظٟ فٟ اٌّغتٕذ ٟ٘ حالث 

:ٍٟ٠ 

ح ػٍٝ أٞ ٚسلخ ػًّ حُ ٕٔمش ػٍٝ االِش ادساد ِٓ   اٌمبئّخ فأسٕٔمش ػٍٝ اٌّفتبس اال٠ّٓ ٌٍ       

 (ِٛافك وٍّخ ) ٚسلخ اٌؼًّ حُ ٕٔمش ػٍٝادساد ٔختبس ِٕٗ  ٔبفزح اٌضٛاس ٔضصً ػٍٝ

 
 حذف ورقة العمل

 

ٍفبسح تظٙش لبئّخ ٔختبس اال٠ّٓ ٌػٍٝ اٌّفتبس ٕٔمشٔعغ اٌّؤشش ػٍٝ ٚسلخ اٌؼًّ اٌّشاد صزفٙب حُ 

 .(  delete)ِٕٙب االِش 

 

 التىقل بني ورقات العمل
 

٠ّىٕٕب اٌتٕمً ِٓ ٚسلخ ػًّ اٌٝ اخشٜ داخً اٌّغتٕذ ػٓ غش٠ك إٌمش ػٍٝ ػٕٛاْ اٌٛسلخ اٌظب٘ش فٟ  

 شش٠ػ اٌّؼٍِٛبد ثبعتخذاَ اٌفأسح

 اٌتشارغ ٚاالػبدح :
٠ّىٓ تٕف١ز أٞ خطٛح اٚ ِزّٛػخ خطٛاد ِخً اٌىتبثخ ٚاالدساد ٚتى٠ٛٓ رذٚي ٠ّىٓ اٌتشارغ ػٓ رٌه 

ثبٌٕمش ػٍٝ اٌغُٙ اٌّؼىٛط )تشارغ( اٌّٛرٛد فٟ شش٠ػ ادٚاد اٌٛصٛي اٌغش٠غ ٠ّٚىٓ اٌتشارغ ػٓ 

اٌتشارغ ٚاٌزٞ ٠غّٝ )اػبدح(ثبٌعغػ ػٍٝ اٌغُٙ اٌّؼىٛط )اػبدح(ٚاٌّٛرٛد فٟ شش٠ػ ادٚاد 

ٌٛصٛي اٌغش٠غ,٠ّٚىٓ اٌتشارغ ٚاالػبدح ٌؼذد ِٓ اٌؼ١ٍّبد دفؼخ ٚاصذح ثبٌعغػ ػٍٝ اٌغُٙ اٌّٛرٛد ا

ثزٛاس عُٙ اٌتشارغ ٚاالػبدح ٌؼذد ِٓ اٌؼ١ٍّبد دفؼخ ٚاصذح ثبٌعغػ ػٍٝ اٌغُٙ اٌّٛرٛد ثزٛاس عُٙ 

 اٌتشارغ اٚ االػبدح حُ تع١ًٍ اٌؼ١ٍّبد اٌّطٍٛة اٌتشارغ ػٕٙب اٚ اػبدتٙب
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