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 -:Target Population)(الـفـئـة المستـهـدفـة  -أ
 

 لوعبُـذ الـخـقـٌيت في ُيئـت الخـعـلين الخـقـٌي.طبيت لطلبـت الوـزحـلت الثـبًيـت 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
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

 .(excelالخعزف على بزًبهج ) أٔالً:

 أحقبى الوِبراث األسبسيت. صبَٛبً:

 أسـخـخذام األّاهز الجلزاء العوليبث الحسببيت ّاالحصبئيت. صبنضبً:

 -:(Objectivesأْـذاف انـٕؽـذح ) -س

َِ لِـذٍ الـْحـذة قـبدراً عـلى أى:       سيكـْى الـطبلب بعـذ دراسخـ

 (.excelيخـعـزف عـلى بـزًبهج ) .1

 (.excelيُـخعزف  األشـزطت األسبسيت في الٌبفـذة الزئيسيت لبـزًبهج ) .2
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 يُخعزف على االّاهز الحسببيت ّاالحصبئيت .3

 ححْيل البيبًبث الى رسْم بيبًيت .4

 

 أايش انزُغٛك
ًٚكٍ اعزخذاو أايش انزُغٛك نزُغٛك يؾزٕٖ انخالٚب يٍ خالل انزجٕٚت انظفؾخ انشئٛغٛخ صى 

 :يغًٕعخ انخؾ ؽٛش ًٚكٍ رُغٛك يب ٚهٙ

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هٗ اٚمَٕخ َغخ عًٚكٍ َغخ أ٘ رُغٛك يٍ أ٘ َض أ يب رؾّٕٚ انخالٚب ثزؾذٚذ انُض صى انُمش 

انزُغٛك انًٕعٕدح ػًٍ يغًٕعخ انؾبفظخ ٔعُذ اعمبؽ يؤشش انًبٔط انز٘ ٚكٌٕ عهٗ شكم فششبح 

 ( عهٗ انُض انز٘ َشغت ثُغخ انزُغٛك انّٛ صى انغؾت عهٗ انُض عُذْب عٛزى َغخ انزُغٛك

 انًؾبراح

نًؾبراح ْٕ ٔػع انُض ٔ االسلبو أ االسلبو غٛش رنك ثبنُغجخ نهخهٛخ,ًٔٚكٍ انٕطٕل الٔايش انًؾبراح ا

 يٍ رجٕٚت خالل انزجٕٚت انظفؾخ انشئٛغٛخ صى يغًٕعخ انًؾبراح ٔانزٙ رشًم

 اٚمَٕخ يؾبراح العفم نغعم انُض اعفم انخهٛخ 

  انخهٛخنٛغبس انُضاٚمَٕخ يؾبراح 

  نغعم انُض ٔعؾ انخهٛخاٚمَٕخ يؾبراح نهٕعؾ 

 اٚمَٕخ يؾبراح نالعهٗ نغعم انُض اعهٗ انخهٛخ 

 اٚمَٕخ يؾبراح انُض نهًٍٛٛ انخهٛخ 

  نهٕعؾاٚمَٕخ يؾبراح انُض 

  خانًغبفخ انجبدئ اَمبصاٚمَٕخ 

  صٚبدح انًغبفخ انجبدئخاٚمَٕخ 

  نالعزذاساالرغبِ ؽٛش عُذ انُمش عهٛٓب رغذل لبئًخ الخزٛبس انضأٚخ انًطهٕثخ اٚمَٕخ 

  ارغبِ انُض يٍ انًٍٛٛ اٖ انٛغبس أ ثبنعكظ أ ؽغت انغٛبقاٚمَٕخ 

  انزفبف انُض ٔرنك نغعم  انُض ػًٍ انخهٛخ اٌ ٚظٓش فٙ اكضش يٍ عطش خظٕطب عُذ عذو اٚمَٕخ

 انشغجخ ثزٕعٛع االعًذح

 اٚمَٕخ ديظ ٔرٕعٛؾ انخالٚب انًؾذدح ثخهٛخ ٔاؽذح كجٛشح ٔرٕعٛؾ يؾزٕٚبرٓب 

 ُذٔق انؾٕاس انزبنٙ يٍ خالل ٔيغًٕعخ يؾبراح ٔانز٘ ًٚكٍ يٍ خالنّ رغٛٛش انًؾبراح ًٚكٍ فزؼ ط

 انزٙ رى انزطشق انٛٓب

 font styleحغييز حجن الخط 

  font typeحغييز ًْع الخط

 boldحغويق الخط

 italicلكخببت الخط الوبئل

 حغييز لْى الخط

font color  

ايقًْت الحذّد 

border 

ّضع خط ححج الٌص 

underline 

 حلْيي خلفيت الخاليب
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*ًٚكٍ فزؼ طُذٔق انؾٕاس انزبنٙ يٍ خالل يغًٕعخ يؾبراح ٔانز٘ ًٚكٍ خالنّ رغٛٛش انًؾبراح انزٙ 

 رى انزطشق انٛٓب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 رُغٛك االسلبو

انًذخهخ ثبنخالٚب يٍ خالل انزجٕٚت انظفؾخ انشئٛغٛخ صى  يغًٕعخ سلى ٔانزٙ ًٚكٍ رُغٛك االسلبو 

 رزؼًٍ االٚمَٕبد انزبنٛخ:

 *اٚمَٕخ رُغٛك انؾغبة عهٗ ؽغت انعًهخ انزٙ ٚزى انزعبيم

 *اٚمَٕخ عاليخ انُغجخ انًئٕٚخ ؽٛش رعشع لٛى انخالٚب أ انعًٕد انًؾذد عهٗ شكم َغجخ يئٕٚخ

 ُبصل انعششٚخ ففٙ كم َمشح عهٗ االٚمَٕخ رضداد عذد انًشارت انعششٚخ *اٚمَٕخ صٚبدح عذد اانً

 *اٚمَٕخ اَمبص عذد اانًُبصل انعششٚخ ففٙ كم َمشح عهٗ االٚمَٕخ رزُبلض عذد انًشارت انعششٚخ 

 *اٚمَٕخ انزُغٛك انشلًٙ ؽٛش ًٚكٍ اعذال يٍ خالنٓب لبئًخ رؾٕ٘ ثعغ انزُغٛمبد انشلًٛخ

انؾٕاس انزبنٙ يٍ خالل يغًٕعخ سلى ٔانز٘ ًٚكٍ خالنّ رغٛٛش انزُغٛمبد االسلبو ًٚكٍ فزؼ طُذٔق  *

 انزٙ رى انزطشق انٛٓب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انشلى يٍ ؽٛش عذد انخبَبد  ٚغزخذو نهزؾكى ثشكم 

ٔا٘ سيض َشٚذ اػبفزّ انٗ عبَت انشلى يضم سيض  (33-11كًب فٙ انشكم) انظؾٛؾخ ٔانعششٚخ

 انعًهخ أ اشبسح انُغجخ انًئٕٚخ 
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 َض(text)  نزعشٚف يغًٕعخ يٍ انخالٚب ًٚكٍ اعشاءانعًهٛبد انؾغبثٛخ عهٛٓب رغزخذو الدخبل

 انُظٕص فمؾ

   عًهخ(currency) الدساط عًهخ يعُٛخ فٙ انخالٚب انًظههخ 

 ربسٚخ(date)  بسٚخ ثعذح خٛبسادَمٕو ثبخزٛبس ًَؾ انز 

 انٕلذ(time) َمٕو ثبخزٛبس ًَؾ انٕلذ ثعذح خٛبساد 

 انُغجخ انًئٕٚخ(percentage) الظٓبس اشبسح % فٙ انخالٚب انًظههخ 

  خبص(special)  ٗنزؾذٚذ ثٛبَبد يخظظخ ٔاًَبؽ يعُٛخ نهخبَبد انًظههخ ْزا ثبالػبفخ ان

 انعذٚذ يٍ انخٛبساد انًزعهمخ ثزُغٛك شكم انخالٚب

 

 ( patterns(ػجؾ انُمش جٕٚت انز
 .كًب فٙ( ٚزعهك ْزا انزجٕٚت ثعًم خهفٛخ نهغذٔل ثهٌٕ يعٍٛ ٔؽغت يب ٚزطهجّ انغذٔل انًشاد عًهّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 حمتوى اخلاليا  مسح
 فٙ نٕؽخ انًفبرٛؼ back spaceأ  deleteَمٕو ثزؾذٚذ انخهٛخ صى َؼغؾ عهٗ يفزبػ -أ

اٌ انطشٚمخ اعالِ رًغؼ يؾزٕٚبد انخالٚب فمؾ ايب ْزِ انطشٚمخ رًغؼ ؽغت انخٛبساد انًؾذدح ٔرنك  -ة

( ٔفّٛ عذح clearيغؼ ) ُمش عهٗ يغًٕعخَفٙ يغًٕعخ رؾشٚش ٔرجٕٚت انظفؾخ انشئٛغٛخ يٍ رزى 

 خٛبساد

 يغؼ كم يبْٕ يظهم رًبيب all))انكم -1

 يغؼ عًٛع عًهٛبد انزُغٛك format))انزُغٛمبد -2

  فمؾ" ُض يغؼ يؾزٕٚبد انخالٚب انًظههخ "انcontent) )انًؾزٕٚبد -3

 يالؽظخ : 

ٔرنك عُذ اعزخذاو االيش يغؼ ٚزى يغؼ يؾزٕٚبد ؽزف اٌ االيش يغؼ ٚخزهف عٍ االيش 

 ثبنكبيم  خالٚباناصانخ انخالٚب ثًُٛب فٙ االيش ؽزف ٚزى 

 

                                      

 ( اوصف او عمود خاليا)حذف 
ًٚكٍ ؽزف طف أ عًٕد أ خهٛخ أ انٕسلخ ثبنُمش ثبنًبٔط فًٛٓب صى يٍ خالل انظفؾخ انشئٛغٛخ 

ٔفٙ يغًٕعخ خالٚب ٚزى فزؼ لبئًخ اٚمَٕخ ؽزف ٔاخزٛبس انًطهٕة ,ًٚكٍ رؾذٚذ اكضش يٍ عضء 

   نغشع انؾزف
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 اصاؽخ انخالٚب نهًٍٛٛ - أ
 اصاؽخ انخالٚب انٗ االعهٗ -ة

 انظف ثأكًهّاصاؽخ   -ط

 اصاؽخ انعًٕد ثأكًهّ -د

 

 

 

 

 

 

 
 

                                       


