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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 

المتمثلة بالسرعة الفائقة فً الحصول على البٌانات والمعلومات هذه التقنٌة و
وبأعلى مستوٌات الدقة اضافة الى الطاقة الهائلة لخزن هذه البٌانات واسترجاعها 
وتقدٌمها فً اي زمان ومكان. لذلك كان البد من االستفادة من هذه المزاٌا 

واالنتقال من العمل الٌدوي الى االتمتة باستخدام  طبًواستثمارها فً مجال ال
الحاسوب والتأكٌد على ان ٌكون الباب مفتوحا دائما امام جمٌع الدارسٌن فً 
االبداع واالبتكار ومساٌرة االحداث والتطورات التكنولوجٌة ومواكبة العالم فً 

العلوم  القفزات السرٌعة التً ٌشهدها فً مجال )برامج الحاسوب( وتطبٌقها على
 التخصصٌة المختلفة.

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 

معطٌات وكل ما ٌتعلق بها من ترتٌب وتنسٌق ومعالجة وٌحتوي على االرقام وال
هذا البرنامج على 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 لـذ

 (excelبرنامج )
 -:(Central Ideas)انـفـكـزح انًـزكـشٌخ  -د

 .(excelالتعزف على بزنبهج ) أٔالً:

 أتقبى الويبراث األسبسيت. حبٍَبً:

 العوليبث الحسببيت ًاالحصبئيت. أسـتـخذام األًاهز الجلزاء حبنخبً:

 -:(Objectivesأْـذاف انـٕدـذح ) -ث



 سيكـٌى الـطبلب بعـذ دراستـِو ليـذه الـٌحـذة قـبدراً عـلى أى:     

 (.excelيتـعـزف عـلى بـزنبهج ) .1

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

 ًاالحصبئيتيُتعزف على االًاهز الحسببيت  .3

 تحٌيل البيبنبث الى رسٌم بيبنيت .4

 
 
 

 اضافة عمود او صف
 

فً احُبء انؼًم َذتبد انى اضبفخ ػًٕد أ صف داخم جذٔل تى اػذادِ سبثمب ٔنهمٍبو ثٓذِ 

 انؼًهٍخ َتجغ انخطٕاد انتبنٍخ:

لجهّ ثبستخذاو ػًهٍخ انتضهٍم انتً  ذذد انؼًٕد أ انصف انًطهٕة اضبفخَ -1

 شزدُبْب. 

َُمز انسٓى  cellsٔيٍ انمبئًخ خالٌب  homeيٍ تجٌٕت انصفذخ انزئٍسٍخ  -2

 insert sheetادراد حى َُمز فٕق ادراد صفٕف جذٔل االيز انى جبَت 

rows))  صف أ   اضبفخ  فً دبنخinsert sheet Columns) فً دبنخ )

 . اضبفخ ػًٕد

 

 وفاو صف دةعمحذف ا
 ًٌكٍ دذف اػًذح أ صفٕف ثبكًهٓب ٔاسانتٓب يٍ ٔرلخ انؼًم كًب ٌبتً:

ٔيٍ  homeَُمز ػُٕاٌ انؼًٕد أ انصف انذي َزٌذ دذفّ ٔيٍ تجٌٕت انصفذخ انزئٍسٍخ 

 )دذف(  deleteَُمز انسٓى اسفم  cellsيجًٕػخ خالٌب 

فتتذزن انجٍبَبد انًسجهخ اسفم انصف انًذذٔف  delete sheet rowsنذذف صفٕف جذٔل

فتتذزن انجٍبَبد   delet sheet columnsانى االػهى ٔنذذف ػًٕد َُمز دذف اػًذح جذٔل 

 .انًسجهخ ثؼذ انؼًٕد انًذذد انى يٕلغ انؼًٕد انًذذٔف

 تغري حجم العمود او الصف

 

دجى انؼًٕد أ انصف ٔنتالفً انًشبكم انتً تٕاجّ انًستخذو احُبء انؼًم دٍج  ؼذٌمنغزض ت

ٔ اصغز يٍ دجى انؼًٕد ٌالدظ فً كخٍز يٍ االدٍبٌ اٌ انجٍبَبد انًذخهخ فً انخهٍخ تكٌٕ اكجز ا

أ انصف ٔثبنتبنً َذتبد انى تغٍز دجى انؼًٕد أ انصف نكً ٌتالئى يغ انجٍبَبد انًذخهخ انٍّ. 

 ٔنًؼبنجخ ْذِ انذبنخ ُْبن طزٌمتٍٍ ٔفًٍب ٌهً شزدٓب : 

َضغ انًؤشزػهى انذذ انفبصم ثٍٍ ػُبٌٍٔ االػًذح ثذٍج ٌصجخ شكم  -1

هى انًفتبح االٌسز نهفأرح انًؤشز ثشكم سًٍٍٓ يتؼبكسٍٍ حى َضغظ ػ



ثبستًزار سذت انفأرح انى انٍسبر نشٌبدح ػزض انؼًٕد ٔانى انًٍٍٍ 

 نتمهٍم ػزض انؼًٕد.

 
نهذصٕل ػهى ارتفبع يذذد نهصف َُمز انخهٍخ انًزاد انتؼذٌم ارتفبػٓب  -2

 cellsَذْت انى يجًٕػخ انخالٌب   homeٔفً انصفذخ انزئٍسٍخ 

 rowحى َُمز ارتفبع انصف formatَُٔمز انسٓى اسفم تُسٍك 

height   حى َُمز ػهى اٌمَٕخفتظٓز َبفذح تذذٌذ ارتفبع انصفok   

 

 

 

 

 

 

ًٌكٍ تذذٌذ ارتفبع انصف ثشكم تهمبئً استُبدا انى دجى انجٍبَبد  -3

ٔفٍٓب  cellsٔيُٓب انى  homeثبنذْبة انى تجٌٕت انصفذخ انزئٍسٍخ 

حى ادتٕاء تهمبئً الرتفبع انصف  formatَُمز انسٓى فً تُسٍك 

auto fit row heigt. 

 *َفس انخطٕاد تُطجك ػهى تؼذٌم دجى انؼًٕد
 


