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 المحاضرة االولى

 الفصل االول

 المقدمة:

 نبذة مختصرة عن برنامج الجداول االلكترونية أوال: 

MICROSOFT EXCEL                

  ووھ. لعمالقةا سوفتومایكر شركة نتجتھاأ لتيا مجالبرا حدا وھاالكسلل   

 او لجدا مع لتعاملو ا تلبیاناا إلكسیلا EXCEL حفظ جلأ من عظیمةأداة 

 لمؤسسة تبروا برنامج تنجزأن  لبرنامجا اذھ  خال من تستطیع مقارألو ا

 .كتابتھا كیفیةو تللمعدال تقانكإ دبمجر معینة

 تمئا كتابة منھا یمكنو لحسابیةا وا لدا اتعشر على لبرنامجا اذھ يیحتو

 علمجموا قیمو حسابیة تمعدال على یحصلأن  لباحثا یستطیع تالدلمعاا

. علیھا تحصل لتيا تلبیاناا  خاإد دبمجر اتعقید ألكثرا لقیما من اھغیرو 

 میقدو. قلیلة تلحظا  خال لتصفیةو ا زلفرا تعملیا تنجزأن  تستطیع كذلك

 بمختلفو رةمصو ئحاشر شكل على بیاناتك بتحویل جمیلة خدمة كسلاأل لك

 سوفتومایكر شركة تنتجھ برنامج كل نفأ بالطبعو . یعكرمشا لدعم  ألشكاا

 مستخدمي منھا یستفید لتيو ا ضحةالووا دةلمحدا افدأھ لھ نیكوأن  یجبو

 .لكمبیوترا

   یلي ما لشائعةا Excel امستخدا تاھیورسینا تتضمن

  Excel في لمضّمنةا لفّعالةا بلحساا اتمیز امستخدا یمكنك  لمحاسبةا .1

 .لمحاسبةا تبیانا من لعدیدا في

 ةلفوترا تبیاناإدارة  في ا  مفید  ویعللد االكسللللللللل  تلمبیعاوا ةلفوترا .2

 .تلمبیعاوا

 االكس  في یررلتقاا من دةمتعد اعنوأ ءنشاإ تستطیع  یررلتقاد اأعداد .3



 
 
 
 

 یعد االكس  اداة جیدة في التخطیط  لتخطیطا  .4

اسلللللللتخدام االكشللللللل  في تعقب البیانات الموجودة لكشلللللللف   لتعقبا .5

 الحضور.

 من عنوأي  ءإلنشا جید بشكل  یعد االكس  مالئما تلتقویماا امستخدا .6

 .تلتقویماا

 Excel يف األساسية هامملا

 لبرنامجا فتح في Excel برنامج على فللتعر قلطرا فضلأ ىحدإ تتمثل

على برنامج  فلتعرإذا أردت ا لكن. ودةلمتعدا تھامیز امستخدا تجربةو

 ةلمساعدا لبعض ىسو بحاجة تكن لمأو  ا ،تركیز كثرأ بشكل االكسللللل 

 وأدناه بعض المھام لالكس  ام،الستخدا على في وعللشر

   مصنف ءنشاإ

 عمل قةور في تبیانا  خاإد 

 عمل قةور تنسیق 

 عمل قةور في مقارألا تنسیق 

   عمل قةور باعةط 

 و جد ءنشاإ 

 لتلقائیةا لتصفیةا امباستخد تلبیاناا تصفیة 

 لتلقائیةا لتصفیةا امباستخد تلبیاناا زفر 

 يطلشرا لتنسیقا تطبیق 

 تلبیاناا صحة من لتحققا تطبیق 

   صیغة ءنشاإ 

 صیغة في لةدا امستخدا 

 مخطط في تلبیاناا تمثیل 



 
 
 
 

  وماكر ءنشاإ 

 تقریر ءنشاإ

 مھااستخدوا ضافیةإ یفةوظ تنشیط 

 لفصل الثانيا

 معه والتعامل  نامجربال على التعرف

 Microsoft Excel 2010 برنامج فتح

 قرط ةعد  خال من Microsoft Excel 2010  یمكن فتح برنللامج 

  منھا

  ثم ← All Programsك  البرامج  ← Startالضغط على ابدأ   .1

 على نضغط ثم Microsoft Office←  برنامج على نضغط

Microsoft Excel 2010  سلللللللوف تفتح نافذة البرنامج كما في

 ادناه

 

  

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 دلموجو) ا Microsoft Excel 2010(  برنامج مختصر على بالضغط .2

 .هعالأ لشكلا في كما لبرنامجا جھةوا ةمباشر فتفتح لمكتبا سطح على

 

 نامجربال واجھة على التعرف

  جھةالوا تظھر فسو هعالأ اھشرحنا لتيا قلطرا بأحد Excel برنامج فتح عند

 هذھ في ءجز كل على فبالتعر منقو فسوو هنااد لشكلا في كما للبرنامج لرئیسیةا

 .جھةالوا

 

 دةلموجوا زلرموا قفو وسلماا مؤشر بتحریك قمتإذا  نھأ تجد فسو 

  كل یفةوظ حتشر لتيوا لمنبثقةا  ةلمساعدا ضعر یتم لشاشةا علىأ في

  يھ ما یخبرنا   Microsoft Excel 2010  برنامج ون،تر كما.مزر

 وسلماا مؤشر تحریك و حا. وسبالما علیھ لمؤشرا رلزا اذھ یفةوظ

 ،لرمزا اذھ  حو تلمعلوماا ىنر فسو، و توسیطو مجد مزر قفو

 .هناأد لشكلا في موضح وھ كما



 
 
 
 

 

 على تحصل فسوو خرا مزأي ر على وسلماا مؤشر تحریك بجر 

 لرمزا اذھ عمل  حو تلمعلوماا

 Microsoft Excelم االوامر في برنامج تنظي مستوياتثانيا: 

2010 

 مختلفة تمستویا من نتتكو Microsoft Excel 2010   برنامج شاشة

  هنااد   الشكاا في نالحظ كما لتنظیما من

 على يیحتوو Exel  برنامج تتبویبا في تبویباو   وھ  ملف تبویب .1

 Exel برنامج مصنف مع للتعامل متستخد لتيا زاتالیعاا من مجموعة

 زاتالیعاا من اھغیرو غالقھاوا تلمصنفاا حفظ جدید مصنف فتح مثل
 هنااد لشكلا في كما موضح لتبویبا اذوھ

 

 Microsoft Excel 2010 برنامج في تلتبویباا .2

 Microsoft Excel 2010 برنامج تتبویبا كل یوضح هنااد لشكل



 
 
 
 

 

 

 

 Microsoft Excel 2010 برنامج في تبویب كل في لمجامیعا .3

 عن رهعبا يھ لتيا زلرموا من مجامیع على يیحتو لبرنامجا في تبویب كل

  لرئیسیةا لصفحةا تبویب نأخذ فسو هنااد لشكلا فيو زاتالیعاا من مجموعة

 .یحتویھا لتيا لمجامیعا ىنر فسوو مثال

 

 في يتحتو زاتالیعاا من مجموعة كل  ارلحوا یقدصنا رھاازرار اظ .4

 على يیحتو وقلصندا اذوھ ارحو  وقصند رھاظإلزر  على سفلھاا

  هنااد لشكلا في ىنر كما زاتالیعاا من لمجموعةا هلھذ ضافیةا راتخیا

 
 Quick Access Toolbarشریط وصو  االدوات السریع  .5

 


