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 االنترنت

 هي عبارة عن : اإلنترنت

 : مجموعة من الشبكات المعلوماتية المحلية والعالمية المربوطة ببعضها البعض بغرض لتواصل .  أجهزة -

 وتمثل اإلنترنت ماليين الناس المرتبطين ببعضهم البعض من خالل شبكة حاسبات آلية.   : أشخاص -

 : عدة أشكال من المعلومات يتم تناقلها بين األشخاص باستخدام الشبكة )نصوص، رسوم، فيديو، صوت( معلومات -

 

 نظرة تاريخية

تصاالت بينها في حالة نشوب حرب نووية أثناء بدأت الفكرة عندما رغبت السلطات األمريكية في ضمان استمرارية اال

 الحرب الباردة وسباق التسلح النووي، بعد الغزو الروسي للفضاء.

  نفذت وزارة الدفاع األمريكية مشروع شبكة أسمها أربانت   ٩١٩١في عامARPANET Advanced 

Research Project Agency : 

   أجهزة كمبيوتر عمالقة( ربط جامعات أمريكية عبر أربع عقدSupercomputer) 

  ظهرت خدمة البريد اإللكتروني  ٩١٩١في عامEmail   تعتمد على إرسال الرسائل اإللكترونية بين الناس:

 عبر شبكة ال مركزية.  

  في أوائل السبعينات تم طرح شبكة التجاريةARPANET  أولى استخداماتTelnet . 

 . ربط الجامعات ومراكز البحث األوروبية 

  في أواخر السبعينات تم إدخال خدمة المجموعات اإلخباريةUSENET   لتمكين الناس حول العالم من الدخول

 في نقاشات عبر الشبكة .

  ظهور شبكات أخرى تقدم خدمة البريد اإللكترونيEmail  ونقل الملفاتFTP   كشبكة ،BITNET   وشبكة

،CSNETK  وشبكةNSF مجموعة من الشبكات صطلح اإلنترنت على أنه   في أوائل الثمانينات بدأ انتشار م

 المختلفة التي ترتبط بينها بوساطة مجموعة من  البروتوكوالت .

  في بداية التسعينات ظهرت واجهة تستخدم النصوص وتعتمد علىGopher     .القوائم 

 ( ثورة عالم اإلنترنت بدأت بظهور شبكةWorld Wide Web (WWW  الويب العالمية وتعتمد على عرض

 المعلومات من النصوص والصور والصوت والفيديو  

 - ظهرت شركات مزودي خدمة اإلنترنت لتقديم خدمةInternet Service Provider) ISP    اإلنترنت عبر

 الهاتف

      ظهرت شركات متخصصة باإلنترنت تقدم لغات برمجة وتطوير المواقع 



 

 

 

 

المعلومات  تداول يتم الذي الوسط أو الفقري العمود باعتبارها الشبكات على نظرة إلقاء من البد االنترنت إمكانيات على للتعرف

 والمعلومات البيانات وإرسال تحويل وعملية وأنوعها وإشكالها الشبكات تعمل وكيف االتصال عملية تتم من خالله وكيف

 . الشبكات ومكونات الشبكات تحكم التي والبرتوكوالت المستخدمة

 

  " networking"الشبكات 

  . المعلومات تبادل اجل من كوابل بواسطة البعض بعضها المتصلة األخرى الكومبيوتر واألجهزة أجهزة من مجموعة هي

ثالث  إلى تحتاج الشبكات من شبكه اى . األجهزة بماليين وتنتهي تقدير أقل على جهازين من تبدأ فهي حجمها في مختلفة الشبكة

 -:هي وحدات ثالث أو مكونات

  .الشبكة داخل األخرى الحاسبات إلى والمعلومات البيانات إرسال عن المسئولة : هى"sending unit"اإلرسال وحدة .۱

 من المرسلة والرسائل والمعلومات البيانات استقبال عن المسئولة الوحدة هى: "receiving unit" االستقبال وحدة .۲

 .الشبكه بنفس المتصله كاتبالش او الشبكه داخل آخرى وطرفيات حاسبات

  نقل عن مسئول معين نوع من اتصال كابل او تليفوني خط الغالب في هى: "transmission media"االتصال  وسط .۳

 بالشبكه المتصله الحاسبات إلى / من والمعلومات البيانات

 

 الشبكات أنواع

 :مثل التجهيزات من مجموعة تضم شبكة وهي

وهي شبكة تضم مجموعة من التجهيزات مثل   " Local Area Networking "( LAN ) :- المحلية الشبكة  -أوال

وهي تغطي مساحة جغرافية صغيرة نسبيا بحدود مبنى او عدة طوابق. وتتميز ( Hubs) والموزعات( PCs)الكومبيوترات 

 بسرعة نقل عالية لمسافات قصيرة.
 

المتصلة مع   (LAN): وهي مجموعة من التجهيزات او الشبكات الصغيرة "wide area network" الواسعةالشبكة  -ثانيا

 بعضها البعض والتي تغطي مساحة جغرافية واحدة مثل مدينة او بلد كامل. 

 

والشركات  الناس احتاج الذكر, السابقة الشبكات من العديد وجود مع طبعا "Internetworks":-المتداخلة  الشبكات -: ثالثا

  .المتداخلة الشبكات استحدثت لذلك وغيرها, بالواسعة المحلية الشبكات ربط مثال يعني ببعض, جميعا تربطهم روابط إلى

 



 

  "networking"  التشبيك فوائد

 : فوائد عدة يقدم وهذا , الشبكة على والمصادر المعلومات مشاركة يمكنك

 الطابعة نفس استخدام الكومبيوترات كل تستطيع حيث الطابعات مثل الثمن غالية طرفيات مشاركة يستطيع 

 حيث ان نقل الملفات المرنة األقراص استخدام بدون المستخدمين بين المختلفةالمعلومات او البيانات  نقل تستطيع .

 . آخر كومبيوتر الى نسخها ثم ومن األقراص على الملفات لنسخ الالزم الوقت يخفضعلى الشبكة 

 نفس الستخدام يحتاجون قد المستخدمين فمعظم , والحسابات المالية الملفات مثل مركزية معينة برامج جعل يستطيع 

 .الوقت ضياع وبدون متزامن بشكل العمل يستطيعون فهم وبالتالي , معا المعطيات نفس الى الولوج أو البرنامج

 الوقت نفس في عدة أناس الى الرسائل وتبليغ وتستقبل االيميالت من والى كل انحاء العالم ونقل ترسل أن تستطيع 

 زهيدة. وبكلفة وبسرعة ومختلفة واسعة وفي مساحات

 في مكان اي من او المنزل من الشركة شبكة الى الدخول أو , مختلفة مواقع في الشركاء والى من الملفات نقل تستطيع 

 . العالم

 

 " Internet"  االنترنت

 الحاسوب وشبكات الحواسيب وتتبادل. به المتصلة الحواسيب شبكات لدمج عالمي نظام أو الشبكات فاإلال تضم شبكة هو

 الكمبيوتر أجهزة من الماليين تربط شبكة عن عبارة هو أو . بروتوكول باستخدام البعض يبعضها باالتصال وذلك المعلومات

 ثورة اإلنترنت أحدثت فقد اليوم, أما .األشخاص من قليل عدد إال إنترنت عن يسمع يكن لم ببعيدة, ليست فترة   ومنذ .العالم حول

 باآلخرين لالتصال يومية بصفة إنترنت على الناس من كبير عدد يعتمد حيث .للكمبيوتر األشخاص استخدام كيفية في

 فحتًما بذلك, تقوم أن بمجرد ولكن بإنترنت, الكمبيوتر توصيل إلى تحتاج ال وقد .يحتاجونها التي المعلومات على والحصول

 .بدونه تعيش كنت كيف ستندهش

 

 الحواسيب بين المعلومات تنقل تنظم التي القوانين من مجموعة -: البروتوكول

  "Hypertext Transfer Protocol"التشعبية النصوص نقل بروتوكول -: اوال

 لتبادل معرفة طريقة الى تحتاج "WWW"العريضة  الشبكة فأن مختلفة حاسوب واجهزة شبكات من مكونة االنترنت الن

 على ويطلق أخر إلى حاسب من التوصيلة النصوص بانتقال يسمح بروتوكول استخدام إلى الحاجة جاءت وبالتي , المعلومات

 االنترنت على عنوان اي بداية ان نجد لذلك "HTTP"واختصاره  "hypertext transfer protocol"البروتوكول  هذا

النصوص  هذه استعراض ويتم االنترنت وصفحات للمواقع المكونة الملفات نقل في البروتوكول هذا ويستخدم "http"ب يبدأ

 "internet explorer"ومستكشف االنترنت  "firefox" متصفح الفايرفوكس  مثل اإلنترنت متصفح برمجيات باستخدام

 

  ftp واختصاره "File Transfer Protocol"الملفات  نقل بروتوكول -: ثانيا



 

 العملية هذه تتم ما وغالبا االنترنت خالل من الملفات نقل في المتبعة األساليب من واحد وهو . الشبكة على الملفات لنقل يستخدم

 البرامج احد خالل من أو نقله المراد بالملف الخاص التشعبي االرتباط على الضغط خالل من التصفح أداة باستخدام

 . بروتوكول باستخدام الملفات وتحميل بتنزيل المتخصصة

 لجعل عام بشكل" ftp"األشخاص  ويستخدم نترنتالإ عبر الملفات لنقل استخدامه يتم بروتوكول هو "ftp" بروتوكول 

 لوضع أو ويب على موقع إلنشاءلتحميل صفحات ويب  ftp استخدام أيضا يمكنك ولكن لتنزيلها, لآلخرين متوفرة الملفات

 .الصور لمشاركة موقع على رقمية صور

 

World Wide Web 

 النص مستندات من نظام وهي "www" هاختصار و العالمية العنكبوتية الشبكة أو الويب .العالمية العنكبوتية الشبكة تعني

 يستطيع كما ويب, متصفح   باستخدام المستندات هذه تصفح   المستخدم ويستطيع .اإلنترنت فوق تعمل ببعضها المرتبطة الفائق

 والتي متعددة ووسائط صور ِصْرف, نص على المستندات هذه وتحوي .الفائق النص وصالت عبر الصفحات هذه بين التنقل  

 .المترابطة النصوص نقلل  http البروتوكول تستخدم

 

 االنترنيت استعماالت

 النفقات توفر أنها كما اإللكتروني, البريد وخدمة معلوماتية خدمات من تقدمه لما عديدة, مجاالت في االنترنيت شبكة تستخدم

 -:التالية المجاالت في تستخدم فهي العادية, البريد أنظمة مع بالمقارنة المالية

 

 مثل " خاصة برامج ذلك في الدردشة: وتستعمل أو المباشر التواصلyahoo messenger"  و"msn 

messenger"  أي ومن لحظة كل في والصورة بالصوت وعائلته أصدقاءه مع التواصل من المستعمل تمكنحيث 

 .وبالمجان مكان

 ونشر الخاص رأيه أبداء المنتدى في مسجل ألي يمكن حيث المنتديات داخل من التواصل أو : المباشر الغير التواصل 

 .المنتدى مدير طرف من المراقبة هو التواصل من النوع هذا في واإليجابي .منتجاته

 منتدى في أو بك خاص موقع في سواء المعلومات من وغيرها صوتيات, صور, وثائق, نشر يمكنك حيث:النشر 

 من يمكن حيث األبحاث, ومراكز والمدارس للجامعات األهمية غاية في استخدامات المعلومات لشبكة يوجد: التعليم 

 المطلوبة المعلومات على الحصول الباحث يستطيع كما , العلمية األبحاث ونشر , بينها المعلومات وتبادل نقل خاللها

 من االستفادة ويمكن . التقليدية الطرق مع بالمقارنة جدا كبيرة بسرعة المعلومات مراكز من أو العامة المكتبات من

 . جدا كبيرة بصورة بعد عن التعلم عملية في الشبكة

 نترنتاال شبكة استخدام بعد آخر إلى مكان أو أخرى إلى دولة من األخبار نقل صعبا ليس اآلن أصبح: الصحافة 

 التي المجلة أو الصحفية في المحررين إلى وبسرعة نقله ثم يريده الذي المقال أو الموضوع كتابة الصحفي فيستطيع

 بها يعمل



 

 



 

 web browser –( االنترنت صفحات مستعرضالمتصفح )

 والملفات والصور النصوص استعراض للمستخدم يتُيح والذي اآللي حاسبك في يشتغل برنامج هو الويب متصفح أو الُمتَصفِّح

 بسهولة المواقع في الموجودة المعلومات إلى يصل أن للمستخدم يتيح الويب متصفح , المختلفة األخرى المحتويات وبعض

 -: هي الويب متصفحات على األمثلة ومن . الروابط تتبع طريق عن وسرعة

 فايرفوكس موزيال 

 اكسبلورر انترنت 

 نافيجاتور نتسكيب 

 الويب موقع

 عبر الويب مواقع زيارة يمكن . الخادم نفس على ومخزنة البعض ببعضها مرتبطة ويب صفحات مجموعة هو الويب موقع

 صفحة األقل على تتواجد الويب مواقع لمعظم الويب متصفح يدعى حاسوبي برنامج خالل ومن الويب خدمة بفضل اإلنترنت

 موقع مثل أخرى ويب مواقع لصفحات أو لصفحاته الشعبية االرتباطات على تحتوي كما الموقع, ذلك محتوى تعرض بداية

 الكوفة. جامعة

 

 URL نترنتالإ عنوان

 الذي العنوان ذلك وهو .ترنتناال صفحة عنوان يسمىو االنترنت على األخرى والملفات المواقع اليحاد المستعمل العنوان وهو

 :التالي الشكل في كما اإلنترنت مواقع إلى للذهاب العنوان شريط في تكتبه

 

 التالي يضم ثالثة اجزاء  عنوانال المثال سبيل وعلى أجزاء ثالثة من أو جزأين من" URL"إنترنت  عنوان ويتكون

http://www.uokufa.edu.iq  بالترتيب: 

 http=  البرتوكول مفتاح

. www = World Wide Web  يةالعالم العنكبوتية الشبكة تعني و 

 uokufa.edu.iq=  الصفحه موقع أو نطاق اسم

 المجال إلى تنتمي”com.“ ب تنتهي التي المواقع مثال معين حقل إلى ينتمي موقع كل( الموقع مجال)  الحقل أو الدومين

" تنتمي الى مجال edu.والمواقع التي تنتهي ب" المعلومات, مجال إلى تنتمي "info.التجاري, المواقع التي تنتهي ب"

 التعليم..... الخ.

 

 

 

 

 



 

 بحثال محرك

 صفحة داخل البرنامج هذا ويوضع .العالمية العنكبوتية الشبكة في المنشورة المواقع جميع في بالبحث يقوم برنامج عن عبارة

 جديدة انترنت صفحة في النتائج لك يعرض و ظامنال عنها فيبحث عادي كنص البحث مصطلحات كتابة لك يتيح حيث ويب,

 : التالي الشكل على الصفحة في لنا بحث محرك ويظهر

 

 .البحث زر على الضغط ثم الخانة, داخل عنها البحث المراد الجملة أو الكلمة تكتب حيث

 البحث خاصية وتتيح .واضح بشكل البحث محرك برنامج الرئيسة الصفحة في تضع حيث بالبحث خاصة مواقع هناك

 أيضا وهناك   www.google.comمثل . عنه البحث المراد الموضوع أو الملف.... , لغة مكان, نوع, لتحديد المتخصص,

 .الموقع وخارج داخل الزوار, على البحث عملية لتسهيل كخاصية الرئيسة صفحتها في البحث برنامج تضيف مواقع

 

 "Hyperlink " التشعبي االرتباط

 أخرى, ويب صفحة الغالب في الوجهة وتكون .فوقه النقر عند آخر ملف أو صفحة يفتح مستند من ارتباط هو التشعبي االرتباط

 .صورة أو نصا نفسه التشعبي االرتباط يكون أن يمكن .برنامج أو إلكتروني بريد عنوان أو صورة أيضا تكون أن يمكن ولكن

 تحميله او تشغيلها أو فتحها ويتم ويب, مستعرض في الوجهة عرض يتم التشعبي, االرتباط فوق الموقع زائري أحد نقر عند

 .الوجهة نوع على باالعتماد

 

 بإنترنت االتصال

 عن البحث البداية في فيجب. أوال اتخاذها يجب التي الخطوات من عدد هناك ولكن البساطة, غاية في باإلنترنت االتصال يعد

 هذه تقدم .اإلنترنت خدمة على الحصول خاللها من يمكنك شركة وهي بها, تسكن التي المنطقة في اإلنترنت لخدمة مزود

 تحتاج .النقاش مجموعات وكذلك واإلرسال التحميل وإمكانات الويب وتصفح اإللكتروني البريد يشمل شهري عرض الشركة

 .ذلك في الخدمة مزود يساعدك وقد جهازك على البرامج بعض تنصيب إلى ذلك بعد

 

 

 

 

 

 



 

 ويب استخدام في الشروع

 مستعرض وهو "internet explorer"متصفح االنترنت  باستخدام ويب إلى الوصول يمكنك بإنترنت, اتصال إنشاء بمجرد

 ر.الكمبيوت على بتثبيته تقوم آخر ويب مستعرض أي استخدام أيًضا ويمكنك Windows7 في مضم ن ويب

 

 Internet Explorer  تشغيل بدء

الموجود على سطح المكتب ضغطا مزدوجا بواسطة  : اضغط على رمز المتصفح internet explorerافتح  (1

, في مربع  الماوس االيسر لتشغيل البرنامج واذا لم يتواجد الرمز يمكن تشغيله عن طريق النقر فوق زر إبدا

او انقر على ايقونة  internet explorerثم في قائمة النتائج انقر فوق  internet explorerالبحث اكتب 

  .startاالنترنت في شريط 

 الصفحة تعيين ويتم. الرئيسية الصفحة أنها على إعدادها تم صفحة أي إلى ينتقل فإنهتشغيل المتصفح  بدء عند (2

من  العديد إلى ارتباطات يتضمنوهو موقع تابع لشركة مايكروسوفت  www.msn.comالرئيسية افتراضيا الى 

 ذلك,يمكن ومع (.مختلفة رئيسية صفحة بإعداد قامت قد للكمبيوتر المصنعة الشركة تكون وربماالمعلومات والخدمات 

 .(رئيسية كصفحة (فارغة صفحة أي أو) صفحة أي اختيار

 

 ويب عنوان إدخال

 عنوان العنوان هذا على يطلق .ويب على بها الخاص العنوان ويب صفحة لكل فإن مميز, شارع عنوان إقامة محل لكل أن كما

URL على سبيل المثال: يكون موقع المعلومات لموقع مايكروسوفت على الويب هو .http://www.microsoft.com 

 

 الخاص باي صفحة, يمكن كتابته مباشرة في متصفح االنترنت. URLمعرفة  حالة وفي

 URL عناوين لكتابة العنوان مربع استخدم (1

 (URL) المعلومات موقع محدد اكتب العنوان, المربع في (2

 .ويب صفحة إلى لالنتقال إلى انتقال الزر فوق انقر (3

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان الموقع

زر 

 االنتقال

 زر البحث
 مربع العنوان



 

 "Home " البداية صفحة

 العنوان شريط من الرئيسية الصفحة زر على انقر ذلك ولعمل. الحالية بدايتك صفحة إلى يأخذك

وسيكمل  www.google.comفي عنوان الموقع, على سبيل المثال يمكنك كتابة  httpمالحظة: ليس من الضروري كتابة 

 المتصفح بقية الموقع 

 

 " األمام"و "الخلف" الزرين استخدام

 فوق انقر السابقة الصفحة إلى وللعودةيقوم المتصفح بحفظ الصفحات التي تم استعراضها,  أخرى, إلى صفحة من عند االنتقال

 الزر فوق النقر يمكنك السابق الزر فوق النقر وبعد .بعدت مهما انتقالك خطوات تتبع إلعادة مرات عدة  back الخلف زر

   الصفحات عبر لألمام لالنتقال forwardاألمام 

 

  "Stop "البحث إيقاف

 لكن كبيرة بسرعة الويب مستعرض في وعرضها تحميلها يتم البسيطة االنترنت صفحات أن . االنترنت صفحة تحميل يوقف

 حاالت هناك تكون قد لذا. الوقت بعض تحميلها يستلزم ما غالبا الدقة مرتفعة رسوم فيها التي تعقيدا األكثر االنترنت صفحات

 الماوس بالزر النقر طريق عن أو" Escمفتاح " على بضغط إما هذا تحقيق ويمكنك االنترنت صفحة تحميل الغاء فيها تقرر

 -: أدناه الشكل في كما العنوان شريط في اإليقاف زر على يسراال

 

  "Refresh"تحديث

 غير الصور أو النص بعض يكون ,قد انترنت صفحة تحميل يتوقف عندما ان الحظ . توقفها بعد االنترنت صفحة تحميل يعيد

  F5 المفاتيحلوحة  من كاملة محتوياتها وعرض االنترنت صفحة تحميل بدء أعادة فيمكنك كاملة غير المعلومات أي معروضا

  الشكل في كما التحديث زر فوق انقر أو

 

 ويب في البحث

 كنت إذا مستحيال أمرا يعد إليها تحتاج التي المعلومات على العثور فإن إنترنت, على ويب صفحات من الباليين لوجود نظرا

 أكثر عن موفر البحث للبحث استخدام يمكن حيث .أخرى طريقة توجد الحظ, ولحسن .صفحة كل استعراض إلى ستضطر

 .تحددها التي العبارات أو بالكلماتالمتعلقة  الصفحات

 يمكنك البحث لموقع االنتقال خطوة لحفظ ذلك, من بدال أو .للبحث موفر موقع أي بواسطة مباشرة ويب في البحث يمكنك

 Internet Explorerفي البحث مربع استخدام

 



 

 البحث مربع باستخدام ويب في البحث

 كعكة وصفة" المثال, سبيل على - بها تهتم التي المواضيع بأحد تتعلق عبارة أو كلمات بضع البحث مربع في اكتب .1

 .اإلمكان بقدر محدًدا كن ".الشيكوالتة

 انقر .البحث نتائج تعرض صفحة ستظهر عندئذ المعلومات شريط من او انقر فوق الزر بحث Enterاضغط على  .2

 الصفحة أسفل الموجود عنه فانقر فوق التالي تبحث ما تجد لم إذا .هذا ويب موقع إلى لالنتقال النتائج إحدى فوق

 جديد بحث إجراء حاول أو النتائج, من مزيد لمشاهدة

 

  " Favorites "المفضلة

 الموقع إلى الذهاب يمكنك المفضلة, قائمة إلى ويب موقع بإضافة .متكررة بصورة بزيارتها تقوم التي ويب مواقع ارتباطات هي

 قائمة إلى إضافته في وترغب ويب موقع تعرض كنت إذا, .أخرى مرة اسمه كتابه من بدال اسمه, فوق النقر طريق عن بسهولة

 -:التالية الخطوات اتبع المفضلة

 المفضلة قائمة إلى إضافتها في ترغب التي ويب صفحة إلى انتقل .۱

 Favorites القائمة فوق انقر .۲

 أدناه الشكل في كما " المفضلة إلى إضافة Add to Favorites "الزر   فوق انقر .۳

 

 التالي الشكل في كما حوار مربع فيظهر .٤

 

 فوق انقر ثم بداخله, المفضلة الصفحة إنشاء ينبغي الذي المجلد وحدد ذلك, في ترغب كنت إذا للصفحة جديدا اسما اكتب .٥

 المفضلة قائمة في الصفحة فتظهر new folderعلى  انقر جديد مجلد اضافة, وإلنشاء

 

 

 

 

 



 

 كملف ويب صفحة حفظ

 .ذلك إجراء كيفية يلي ففيما الكمبيوتر, على كملف بعرضها تقوم التي ويب صفحة حفظ في ترغب كنت إذا

 Internet Explorer  افتح .۱

 .حفظها تود التي ويب صفحة إلى اذهب .۲

 save as  باسم حفظ فوق انقر ثم file القائمة فوق انقر .۳

 .به ويب صفحة حفظ في ترغب الذي المجلد إلى انتقل .٤

 .االسم تغيير في ترغب كنت إذا الملف اسم المربع في جديًدا اسًما اكتب .٥

 :التالية اإلجراءات بأحد قم السهم, على انقر بنوع حفظ المربع في  .٦

 انقر األصلي, بتنسيقها األنماط وصفحات واإلطارات الرسومات ذلك في بما بالصفحة, المرتبطة الملفات كافة لحفظ 

 Webpage, complete فوق

 فوق انقر واحد, كملف المعلومات كافة لحفظWeb Archive, single file (*.mht) 

 فوق انقر فقط, الحالية ويب صفحة من النص لحفظText File  

 

 ويب صفحة مظهر ومعاينة الطباعة

  Internet Explorer افتح .1

 .طباعتها في ترغب التي الصفحة إلى انتقل .2

 . الطباعة قبل معينة صفحة لمعاينة " print preview " الطباعة قبل معاينة فوق رقان ثم fileالقائمة  فوق انقر .3

 معينة صفحة لطباعة printطباعة ال فوق انقرثم  fileالقائمة  فوق انقر .4

 الصفحة ستظهر المستعرض, في بالكامل تحميلها قبل "الطباعة قبل معاينة" وفتح ويب صفحة إلى االنتقال عند: مالحظة

 ".الطباعة قبل معاينة" في فارغة

 

  "Email"اإللكتروني البريد

 كال دخول يتوجب بالبريد التراسل كان بداياته في.حاسوبية شبكات من غيرها أو اإلنترنت عبر رقمية رسائل لتبادل وسيلة هو

 اللحظي التراسل محادثات في الحال هو كما آنيا بينهما الرسالة لتنتقل ذاته الوقت في الشبكة إلى إليه المرسل و الراسل من

 في الواردة الرسائل تُحفظ حيث التمرير, و التخزين مبدأ على مبنيا أصبح الحقا اإللكتروني البريد أن إال اليوم, المعروفة

 .يشاؤون الذي الوقت في عليها ليطلعوا المستخدمين بريد صناديق

 

 االلكتروني البريد عناوين

 -: التالي بالتنسيق كما مختلفين جزاين من االلكتروني البريد عنوان يتألف

name@location 



 

 عنوان في االسم جزء يشير . االنترنت على (الميدان اسم او المضيف اسم) ومكانه المستلم اسم بين كفاصل @ العالمة تستعمل

 . المختلفة اإلشكال من متنوعة مجموعة يأخذ ان ويمكنه المستلم بريد صندوق الى االلكتروني البريد

 اسم عادة انه الكتروني بريد صندوق المستلم فيه يملك الذي اآللي الحاسب وهو البريد ملقم إلى العنوان في المكان جزء يشير

 .االنترنت على بها خاص ميدان تدير مؤسسة او شركة او المزود

 النقاط أن حين وفي صغيرة أو كبيرة أحرف أو رقمية أبجدية أحرف تركيبة أي من االلكترونية البريد عناوين تتألف أن يمكن

 .الفراغ من بدال (_) السفلي التسطير حرف استعمال يتم وبالتالي ممنوعة الفراغات أن إال بها مسموحة

 

 اإللكتروني البريد ميزات

 متلقين عدة إلى رسالة إرسال إمكانية 

 والخرائط والصور فيديو أو صوتيا نصا تتضمن رسالة إرسال 

 حال وفي إليه المرسل إلى تصل لكي فقط ثوان   بضع الرسالة إرسال تستغرق ال حيث الرسائل إرسال في السرعة 

 بذلك علما المرسل يحيط البرنامج فإن الرسالة وصول عدم

 مشاهدة من المستخدم يمكن الذي البريد برنامج طريق عن البريد صندوق من الرسائل يستخرج أن للمستخدم يمكن 

 المستعمل إخبار يتم اإللكتروني بريد طلب يبدأ وعندما منها ألي جوابا يرسل أن شاء إذا رغبته على وبناء الرسائل

 وصلت قد اإللكتروني بالبريد رسالة لكل واحد سطر عرض طريق عن البريد صندوق في باالنتظار رسائل بوجود

 .القائمة في الرسالة وطول الرسالة وصول ووقت المرسل اسم يعطي السطر

 على الرسالة مشاهدة وبعد محتوياتها يعرض اإللكتروني البريد ونظام الموجز من رسالة يختار أن للمستخدم يمكن 

 لمشاهدتها البريد صندوق في الرسالة يترك أو المرسل على يرد أن فإما فيها يرغب التي العملية يختار أن المستخدم

 .بإلغائها الرسالة من التخلص أو ملف في الرسالة عن بنسخة يحتفظ أو الحاجة عند ثانية

 



 -:انشاء حساب جوجل

 (www.google.comاذهب الى الموقع ) -1

 كما مبين في الصورة ادناه  Gmailاضغط على  -2

 

 createستظهر لك النافذه المبينة في الشكل ادناه.. اضغط على انشاء حساب او ) -3

account) 

 

النهاء عملية   (next stepالشكل ادناه واضغط على الزر متابعة او )امالء البيانات المطلوبة والمبينة في  -4

 انشاء الحساب

http://www.google.com/


 

 

  



  
 

  
 

 

MICROSOFT   EXCEL   2010 

  

الجداول األلكترونٌة الذي ٌتٌح تخزٌن كم هائل من البٌانات فً جداول هو برنامج   EXCELبرنامج    

 والقٌام بالعملٌات الحسابٌة والتحلٌالت األحصائٌة علٌها وأنشاء الرسوم البٌانٌة علٌها .

 :ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلتشؽٌل هذا البرنامج نتبع الخطوات اآلتٌ

 من زر أبدأ الموجود فً ٌسار أسفل الشاشة .  All programs أختر جمٌع البرامج  .1

 . ومن القائمة الفرعٌة أنقر فوق   Microsoft officeأنقر فوق  .2

 كل.ـــــــــــــــــتلقائٌا ٌحتوي على ثالث أوراق عمل منفصلة كما موضح فً الشٌنشأ مصنؾ فارغ  .3

 

      EXCEL 2010  BASIC ELEMENTS OF EXCEL 2010 نا?ذة من?ا تتك?ن الت? الساس?? العناصر 

ٌعطٌه   Excelشرٌط العنوان  الذي ٌتضمن عنوان المصنؾ المفتوح .حٌن نفتح مصنفا جدٌدا فأن  .1

 وعند خزن المصنؾ بأسم جدٌد فأن هذا األسم الجدٌد ٌظهر على شرٌط العنوان . Book1األسم 

 . وٌحتوي هذا الشرٌط على آٌقونات األؼالق والتصؽٌر والتكبٌر للنافذة   

الذي ٌضم األوامر التً تستخدم   Quick Access Toolbarوٌحتوي على شرٌط أدوات األقالع السرٌع 

 .   بكثرة أثناء العمل 

  
  

  

              ١



  
 

 

2.
 

 2007الظاهر فً أعلى المصنؾ الذي هو مشابه للشرٌط الموجود فً األصدار   Ribbonالشرٌط  
الموجودة فً جهة الٌسار أضافة الى مجموعة   Fileمن البرنامج واألختالؾ الموجود فٌه هو قائمة ملؾ 

اء كما هو الحال فً أجز ةمن األوامر األضافٌة التً أضٌفت فً هذا األصدار. ٌحتوي هذا الشرٌط على ثالث

كل .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكما فً الش 2007األصدار 
 

 

  3 2 1    

 

 

 أجزاء الشرٌط :  

تكون فً أعلى الشرٌط وعند النقر علٌها ٌمكن الوصول الى األوامر    Tabعالمة التبوٌب     -1

 الخاصة بها .

 التً تكون مرتبة فً مجموعة منفصلة .  Commandsاألوامر  -2

التً هً عبارة عن مجموعة من األوامر المتعلقة ببعضها تستخدم   Groupsالمجموعات  -  3

ة الٌمنى السفلى للمجموعة  الذي ٌهًء لبا خٌارات لتنفٌذ مهام محددة وٌوجد سهم صؽٌر فً الزاوٌ

 أضافٌة للمجموعة.  

الذي ٌظهر محتوٌات الخلٌة النشطة أن كانت  صٌؽة     Formula barشرٌط الصٌؽة الرٌاضٌة  -3

 كل .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌاضٌة أو أٌة معطٌات أخرى كما فً الش

 

 ٌستخدمان عندما تكون أبعاد المصنؾ أكبر من أبعاد الشاشة .    Scroll barsشرٌطً التصفح  -4

 

 شرٌطً التصفح 

 

  



  
 

 الى أضافة المصنؾ عرض طرق وٌبٌن الشاشة أسفل ٌظهر الذي   Status barشرٌط الحالة   -5

 .  الحالٌة المصنؾ حالة عن مختصرة معلومات

 

 

عن األصدار السابق    Excel 2010وهً القائمة التً ٌتمٌز بها األصار   File menu قائمة الملؾ   -6

Excel 2007    التً تحتوي عددا من األوامر الموضحة بواسطة آٌكونات مثل  الحفطSave    والحفظ بأسم

Save as  والفتحOpen   والؽلق Close د ظهور مربع حوار  وتحتوي أٌضا التً ٌتم تنفٌذها مباشرة أو بع

 كل .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلى مجموعة ثانٌة من األوامر التً تظهر تفاصٌلها كما فً الش

 

ة أو رٌتم تنفٌذها مباشف بجانبها رمز داللة  تحتوي على مجموعة من األوامر التً حٌث أن هذه القائمة    

واألمر   Openواألمر فتح   Save asواألمر حفظ بأسم   Saveاألمر حفظ عن طرٌق مربع حوار كما فً 

ولكنها تحتوي على مجموعة من  وهناك أٌضا مجموعة من األوامر التً لٌس بجانبها رمز  Closeأؼالق 

 وؼٌرها .  Recent وجدٌد  Info األمر معلوماتكاألوامر الخاصة بها  

  



  
 

 

     WORK SHEET لعملا ورقة

حٌث    Worksheetsٌحتوي على أوراق عمل    Excelعبارة عن ملؾ فً برنامج    Bookالمصنؾ 

 تتكون ورقة العمل من مجموعة من :

 هً مجموعة الخالٌا التً تترتب أفقٌا فً الجدول وٌشار ألٌها باألرقام .   Rowsالصفوؾ  -1

 ٌها بالحروؾ .ألهً مجموعة الخالٌا التً تترتب عمودٌا فً الجدول وٌشار    Columnsاألعمدة  -2

 Reference هً عبارة عن تقاطع الصؾ والعمود ولها عنوان ٌدعى مرجع الخلٌة   Cellالخلٌة  -3

number  . ٌتكون من حرؾ ورقم فالحرؾ ٌحدد العمود  والرقم ٌحدد الصؾ 

 

 
 

 مكونات الجدول األلكترونً :

ٌحدد الخلٌة الواقعة فً   B12والمرجع    7وفً الصؾ  D ٌة الواقعة فً العمود لٌحدد الخ  D7المرجع 

 . 12والصؾ  Bالعمود  

 

 

    Cell rangeمدى الخالٌا 

 المدى هو النطاق الذي ٌشٌر الى المسافة بٌن نقطتٌن وهو على ثالثة أنواع :

  



  
 

 Horizontal rangeالمدى األفقً  .1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل .ـــــمتتالٌة أفقٌا ضمن صؾ واحد  كما فً الشــــــــــــــ الذي ٌشتمل على خالٌا

 
 

  B8:M8حٌث أن المدى هنا هو    

 

  Vertical rangeالمدى العمودي   .2

 ــــــــــــــــــــــــــــــكل.ــــــــالذي ٌشتمل على خالٌا متتالٌة عمودٌا ضمن عمود واحد كما فً الشـــــــــــــــ

 

  C1:C6حٌث أن المدى هو 

 Horizontal and Vertical rangeالمدى األفقً والعمودي   .3

 الذي ٌشتمل ؼلى خالٌا متتالٌة عمودٌا وأفقٌا فً آن واحد كما فً الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل.

 

    B2:H6     حٌث أن المدى هو

  CREATING NEW WORKBOOK           جديد مصنف أنشاء

 ً :ـــفأنه ٌفتح مصنفا جدٌد ا مباشرة  . أما عندما نفتح مصنفا آخر فعلٌنا ماٌأت  Excelعندما نشؽل برنامج  

 فٌظهر مربع حوار مصنؾ  جدٌد  كما فً الشــــــــــــكل.  Newثم زر جدٌد     File قائمة ننقر  .1

  



  
 

 

2.
 

 Blankفارغ  مصنؾ نختار قالب Available templates    المتوفرة قوالبال من فئة

workbook
 

Blank workbookومن الجهة الٌمنى ٌتم أختٌار مصنؾ فارغ   
 

 .
 

 

 SAVING A WORKBOOK           المصنف حفظ

 ٌأتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً :بعد األنتهاء من جمٌع األعمال  على ورقة العمل تتم عملٌة الحفظ كما 

كما فً   Save asفتظهر نافذة حوار حفظ بأسم     Save ثم ننقر زر حفظ   File قائمةننفر 

 ــــــــــــــــــــــــــكل.الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

  



  
 

 نالحظ فً هذه النافذة :

 الشرٌط األول فً أعلى النافذة ٌحدد المسار الخاص بالملفات المفتوحة . .1

الشرٌط المجاور له فً الجهة الٌمنى ٌستخدم للبحث عن ملؾ أو برنامج محدد بكتابة إسمه فً هذا  .2

 الشرٌط .

الذي  ٌستخدم لتؽٌٌر مكان الحفظ داخل  Explorer paneالجانب األٌسرٌمثل لوح المستكشؾ  .3

 الحاسبة .

م تحدٌده من الجانب الجانب األٌمن ٌبٌن تفاصٌل الملفات والبرامج الموجودة فً الموقع الذي ت .4

 األٌسر.

الذي ٌظهر به األسم األفتراضً للملؾ والذي ٌمكن  File nameالشرٌط الخاص بأسم الملؾ  .5

 تؽٌٌره .

 الذي بوساطته ٌمكن تحدٌد نوع الملؾ المخزن .  Save as typeالشرٌط األخٌر  .6

 . Saveبعد األنتهاء من جمٌع األجراءات السابقة ٌمكن الضؽط على األٌعاز حفظ  .7

 

 

 

 أسمتنفتح نافذة حفظ ب  Saveعندما تتم عملٌة حفظ الملؾ ألول مرة بأستخدام األٌعاز حفظ  :مالحظة

Save as  الظاهرة فً الشكل أعاله وكذلك عندما تتم عملٌة الخزن بأسم جدٌد أما عندما تتم عملٌة الخزن بعد

إجراء التعدٌالت على الملؾ ودون تؽٌٌر األسم فالتفتح هذه النافذة وأنما تتم عملٌة الخزن على الملؾ ذاته 

 مباشرة .

 

 

  
 

EXCEL        من سابقة أصدارات ساطةبو ألستخدامه مصنف حفظ

 

   SAVING A WORKSHEET TO USE IT IN PREVIOUS VERSIONS OF EXCEL                                      

 

مع األخذ   Excelفً أصدارات سابقة من    Excel 2010ٌمكن فتح المصنفات التً تم أنشائها بأستخدام    

ولحفظ المصنؾ ألستخدامه فً  Excel 2010بنظر األعتبار فقدان بعض المواصفات الخاصة ب 

 نتبع ماٌأتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً : Excelاألصدارات السابقة ل 

file قائمةننقر     

 

ومن  Save as typeالشرٌط األخٌر  وفً القائمة التً ستظهر ننقر   Save asثم ننقر 

  Workbookالقائمة الفرعٌة نختار 

 

Excel 97-2003 ـــــــــــــــــــــكل.ــــــــــــــــــــــــــــــــكما فً الش 

  



  
 

 

 

 .  Saveندخل أسم الملؾ ثم ننقر    File nameشرٌط أسم الملؾ فً 

 

فٌتم أؼالق النافذة الحالٌة    أعلى القائمة من    ألؼالق المصنؾ الحالً  دون الخروج من البرنامج ننقر 

أو ننقر أؼالق من شرٌط العنوان فً الزاوٌة العلٌا الٌمنى من النافذة وعندها تظهر النافذة اآلتٌة كما فً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  

 

 
 

 فً هذه النافذة عندما :

 فهذا ٌعنً أؼالق المصنؾ دون خزن التعدٌالت .  Don’t save.نضؽط 1

 فهذا ٌعنً أؼالق المصنؾ مع خزن التعدٌالت . Save.نضؽط  2

 فهذا ٌعنً التراجع عن األؼالق واألستمرار بالعمل فً المصنؾ .  Cancel .نضؽط 3

 

  



  
 

 ـــً :لفتح مصنؾ مخزون مسبقا نقوم بما ٌأتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــكل .ـــــــــــــــــــــــــــــــفتظهر نافذة فتح كما فً الشــ  Openننقر    Fileقائمة من 

 

فً هذه النافذة نحدد موقع المصنؾ المطلوب وننقر فوق أسم المصنؾ الذي نرٌد فتحه فٌظهر فً شرٌط 

 فٌتم فتح المصنؾ .   Open فتح  ثم ننقر   File name أسم الملؾ

 

 السابقـــــــــــــــــــــــة  EXCEL   أصدارات في أنشاؤها تم مصنفات مع للتعامل  EXCEL 2010  أستخدام

USING EXCEL 2010 TO OPEN WORKSHEETS CREATED IN PREVIOUS VERSIONS OF EXCEL           

    

 Excel 2007أو   Excel 2003أو    Excel 2002عند فتح مصنؾ أنشىء فً أصدارات سابقة مثل      

وٌظهر ذلك فً شرٌط العنوان   Compatibility modeفٌتم تشؽٌله فً وضع التوافق    Excel 2010فً 

 ــكل .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكما فً الشــ

 

 
 

وتحرٌرها وحفظها ولكن ٌتعذر األستفادة من   Excel 97-2003فً هذا الوضع ٌمكن فتح مصنفات  

 .   Excel 2010المٌزات الجدٌدة الموجودة فً 

 نتبع ماٌأتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً :   Excel 2010وأذا أردنا تحوٌل المصنؾ من وضع التوافق الى  

كما فً  OKفننقر موافق Microsoft Excel فتظهر نافذة    Convertثم ننقر  تحوٌل   File ننقر قائمة    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل  .ـــــــــــــــــــــــــــــالشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  



  
 

 

 

 IN EXCEL 2010  WORKSHEET             ENTERING DATA  2010  مصنف في البيانات أدخال

ألدخال البٌانات فً ورقة العمل فً مصنؾ نضع المؤشر فً الخلٌة المراد أدخال البٌانات ألٌها وذلك       

حول الخلٌة داللة على أن بالنقر فً تلك الخلٌة أو بأستخدام األسهم الموجودة فً لوحة المفاتٌح فٌظهر مربع 

 .  Enterط مفتاح  ؽهذه الخلٌة هً الخلٌة النشطة فندخل البٌانات أو الصٌػ الرٌاضٌة ألٌها ثم نض

 

 
 

 :وٌمكن التعدٌل على البٌانات التً تم أدخالها بطرق عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة 

لى شرٌط الصٌؽة عفً الخلٌة المراد تعدٌل بٌاناتها فتظهر القٌمة المدخلة فٌها  نضع المؤشر .1

الرٌاضٌة وٌظهر مؤشر عمودي وامض علٌها حٌث ٌمكن أدخال القٌمة الجدٌدة وعند الضؽط 

 تتم عملٌة تطبٌق التعدٌالت على الخلٌة . Enter على 

فٌظهر مؤشر عمودي وامض حٌث نستطٌع ننقر نقرا مزودجا فً الخلٌة المراد تعدٌل بٌاناتها  .2

 أجراء التعدٌل الذي نرٌد .

 ننقر الخلٌة المراد تعدٌل بٌاناتها ثم نقوم بأدخال البٌانات الجدٌدة مباشرة . .3

 

      SELECTING CELLS    الخاليا تحديد

 عندما نرٌد تنفٌذ أي أمر على خلٌة ما أو مجموعة خالٌا فٌجب تحدٌد هذه الخالٌا أوال

 فلتحدٌد خلٌة منفردة ننقر فوق الخلٌة أو ننتقل ألٌها عن طرٌق مفاتٌح األسهم كما فً الشــــــــــــــــــكل. . 1

 

  



  
 

. لتحدٌد نطاق من الخالٌا نضع مؤسر الفأرة فً الخلٌة التً نرٌد بدء التحدٌد منها ثم نضؽط الزر األٌسر 2

 ٌتم تحدٌد المنطقة المطلوبة كما فً الشـــــــــــكل .ونتحرك فً األتجاه الذي نرٌد مع أستمرار الضؽط حتى 

 
 

 ـــــــــكل.ــــــكما فً الشــــــــــــــــــــ   Select all. لتحدٌد خالٌا ورقة العمل كافة ننقر زر تحدٌد الكل  3

 

 
 . لتحدٌد صؾ محدد نضع المؤشر على رقم الصؾ فٌتحول المؤشر الى سهم أسود صؽٌر فننقر على4

 .ــــــــــــــــــكلـــــــــــــــــــــــــــــــالرقم كما فً الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
مع أستمرار الضؽط ننقر   Ctrl.لتحدٌد مجموعة صفوؾ متباعدة نحدد الصؾ األول ثم نضؽط مفتاح  5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل .ـوالصؾ الثالث وهكذا كما فً الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقم الصؾ الثانً

 
 

.لتحدٌد عمود محدد نضع المؤشر على حرؾ العمود فٌتحول المؤشر الى سهم أسود صؽٌر فننقر على 6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل.ـــــالشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحرؾ كما فً 

  



  
 

 

 
مع أستمرار الضؽط ننقر   Ctrl.لتحدٌد مجموعة أعمدة متباعدة نحدد العمود األول ثم نضؽط مفتاح  7

 ــــــــــــــــــــــــــــكل.ـــــــثالث وهكذا كما فً الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحرؾ العمود الثانً والعمود ال

 
 أللؽاء تحدٌد الخالٌا ننقر أٌة خلٌة ضمن ورقة العمل .

          INSERTING A ROW   صف أدراج

ألدراج صؾ أو أكثر عند نقطة ما فً ورقة العمل نضع المؤشر فً بداٌة الصؾ الذي نرٌد أضافة صؾ    

ننقر السهم الموجود الى  Cells ومن مجموعة خالٌا   Homeجدٌد قبله ومن تبوٌب الصفحة الرئٌسٌة  

 ــــــــــــــــــــــكل.كما فً الشـــ   Insert Sheet Rows جانب أدراج  ثم ننقر فوق أدراج صفوؾ جدول  

 

 

                                                                               . تحدٌده تم الذي الصؾ أعلى الى جدٌد صؾ أدراج فٌتم

        INSERTING A COLUMN       عمود أدراج

وألدراج عمود أو أكثر عند نقطة ما فً ورقة العمل نضع المؤشر فً بداٌة العمود الذي نرٌد أضافة     

ننقر السهم الموجود  Cells ومن مجموعة خالٌا   Homeعمود جدٌد قبله ومن تبوٌب الصفحة الرئٌسٌة  

 ـــــكل.ــكما فً الشــــــــ   Insert Sheet Columns الى جانب أدراج  ثم ننقر فوق أدراج أعمدة جدول  

  



  
 

 

          DELETING ROWS OR COLUMNS     أعمـــــــــــــــــدة أو صفوف حذف

 وأزالتها من ورقة العمل كما ٌأتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً : ٌمكن حذؾ صفوؾ أو أعمدة بأكملها

ومن مجموعة خالٌا    Home ننقر عنوان العمود أو الصؾ الذي نرٌد حذفه ومن تبوٌب الصفحة الرئٌسٌة 

Cells   ننقر السهم أسفلDelete  . كما فً الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل 

 
فتتحرك البٌانات المسجلة أسفل الصؾ   Delete Sheet Rows    لحذؾ صؾ ننقر حذؾ صفوؾ جدول 

فتتحرك    Delete Sheet Columns  المحذوؾ الى األعلى ولحذؾ عمود ننقر حذؾ أعمدة جدول 

 البٌانات المسجلة بعد العمود المحدد الى موقع العمود المحذوؾ .

        ADJUSTING ROW HEIGHT       الصف أرتفاع تعديل

عندما نرٌد أن نعدل أرتفاع صؾ معٌن لٌتناسب مع البٌانات المدخلة فٌه نضع مؤشر الفأرة عند حد        

عند تحرٌك  . الصؾ الذي نرٌد تعدٌل أرتفاعه فٌتؽٌر شكل المؤشر الى خط أفقً ٌتوسطه سهم برأسٌن

ادة أرتفاع الصؾ وٌظهر المؤشر الى األعلى ٌتم تقلٌل أ رتفاع الصؾ  وعند تحرٌكه الى األسفل تتم زٌ

 ـــــــــــــــــكل.ــــــــــــــــــــــــمربع ٌبٌن مقدار األرتفاع الناتج عن حركة الفأرة كما فً الشـــــــــــــــــــــ

 

  



  
 

  Home وللحصول على أرتفاع محدد للصؾ ننقر الخلٌة المراد تعدٌل أرتفاعها وفً الصفحة الرئٌسٌة  

 Row ثم ننقر أرتفاع الصؾ   Format وننقر السهم أسفل تنسٌق   Cells  خالٌا نذهب الى مجموعة ال

Height  ـــــكل.كما فً الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 .ـــــــــــــــــــــــــــــــكلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفتظهر نافذة تحدٌد أرتفاع الصؾ كما فً الش

 

 
 

 ٌمكن تحدٌد أرتفاع الصؾ بشكل تلقائً أستنادا الى حجم البٌانات  بالذهاب الى تبوٌب الصفحة الرئٌسٌة  

Home   ومنها الىCells   وفٌها ننقر السهم فً تنسٌقFormat   ًرتفاع الصؾ  ألثم أحتواء تلقائAuto 

Fit Row Height  . 

 

      ADJUSTING COLUMN WIDTH       عمود عرض تعديل

عندما نرٌد أن نعدل عرض عمود معٌن لٌتناسب مع البٌانات المدخلة فٌه نضع مؤشر الفأرة عند            

 حد العمود الذي نرٌد تعدٌل عرضه فٌتؽٌر شكل المؤشر الى خط عمودي ٌتوسطه سهم برأسٌن. 

ٌادة عرض العمود عند تحرٌك المؤشر الى الٌسار ٌتم تقلٌل عرض العمود  وعند تحرٌكه الى الٌمٌن تتم ز

 ــــــــــــــكل .ــــوٌظهر مربع ٌبٌن مقدار العـرض الناتج عن حركة الفأرة كما فً الشـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

  

              



  
 

 

ٌمكن تحدٌد عرض العمود بشكل تلقائً أستنادا الى حجم البٌانات  بالذهاب الى تبوٌب الصفحة        

ثم أحتواء تلقائً لعرض   Formatوفٌها ننقر السهم فً تنسٌق   Cellsومنها الى   Home الرئٌسٌة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل .ــــكما فً الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــ Auto Fit Column Width  العمود

 

     FREEZING ROWS TITLES     الصفوف عناوين تجميد

البٌانات أوسع من عرض الصفحة الظاهرة على الشاشة ٌمكن تجمٌد عناوٌن الصفوؾ عندما عنما تكون    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً :ـــنتصفح األعمدة البعٌدة كما ٌأتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رٌد تثبٌت عنوانه.ننقل المؤشر الى ٌمٌن العمود الذي ن .1

  Freeze paneوننقر تجمٌد األجزاء   Window نذهب الى مجموعة   Viewمن تبوٌب عرض  .2

فٌظهر خط رأسً ٌبٌن أن األعمدة الواقعة ٌسار   Freeze First Column ثم ننقر تجمٌد العمود األول  

ة الى الٌسار بأستثناء المنطقة هذا الخط تم تجمٌدها  وبأستخدام شرٌط التمرٌر األفقً ٌمكن تحرٌك األعمد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل .ــالمجمدة كما فً الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
نقر ألؽاء تجمٌد فن  Window  ومنه الى مجموعة   View أللؽاء هذا التجمٌد نذهب الى تبوٌب عرض    

 فٌختفً الخط الرأسً داللة على ألؽاء التجمٌد .   Unfreeze Panesاألجزاء 

       FREEZING COLUMNS TITLES     األعمدة عناوين تجميد

عنما تكون البٌانات أوسع من طول الصفحة الظاهرة على الشاشة ٌمكن تجمٌد عناوٌن األعمدة عندما 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً :ــٌأتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنتصفح الصفوؾ البعٌدة كما 

  



  
 

 ننقل المؤشر الى أسفل خالٌا العنوان الذي نرٌد تثبٌته.  .1

  Freeze paneوننقر تجمٌد األلواح   Window نذهب الى مجموعة   Viewمن تبوٌب عرض  .2

فٌظهر خط أفقً  ٌبٌن أن الصفوؾ الواقعة أعلى هذا    Freeze Top Row ثم ننقر تجمٌد الصؾ العلوي  

الخط تم تجمٌدها  وبأستخدام شرٌط التمرٌر العمودي  ٌمكن تحرٌك الصفوؾ الى األعلى بأستثناء المنطقة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل .ــــــــــــــــــــــــــــــالمجمدة كما فً الشـــــــــــــــــــــــ

 

 
فننقر ألؽاء تجمٌد   Window  ومنه الى مجموعة   View أللؽاء هذا التجمٌد نذهب الى تبوٌب عرض    

 د .ألؽاء التجمٌ فٌختفً الخط األفقً داللة على   Unfreeze Panesاأللواح 

 

تكون عناوٌن الصفوؾ واألعمدة ظاهرة عند أدخال البٌانات  ننقر الخلٌة الى ٌمٌن وأسفل   أذا اردنا أن

وننقر   Windowومنه الى مجموعة    Viewالموقع الذي نرٌد تثبٌت عناوٌنه  ثم نذهب الى تبوٌب عرض 

ثبات فٌظهر خط أفقً وعمودي وعندما نتحرك فً النافذة نالحظ أن   Freeze Panesتجمٌد األلواح 

 ـر .تمد على أشرطة التمرٌالصفوؾ واألعمدة ٌع

 

       HIDING ROWS AND COLUMNS       واألعمــدة الصفوف أخفاء

أذا أردنا أخفاء صؾ أو عمود ٌحتوي على بٌانات النرٌد أن ٌطلع علٌها أحد ألسباب معٌنة فٌمكن أخفاء      

 ذلك الصؾ بحٌث الٌظهر فً ورقة العمل وٌمكن أسترجاعه عند الحاجة الٌه  كما ٌأتــــــــــــــــــــــــــــــً:

 .نحدد األعمدة أو الصفوؾ المطلوب أخفائها .1

 Formatوفٌها ننقر السهم فً تنسٌق   Cellsومنها الى   Home هاب الى تبوٌب الصفحة الرئٌسٌة  . بالذ2

 . Hide& Unhide نوجه المؤشر الى أخفاء أوأزالة األخفاء  Visibilityوفً فئة الرؤٌا    

 ـــــــــــــــــــــــــــــكل..من القائمة الفرعٌة ننقر أخفاء الصفوؾ أو أخفاء األعمدة  . كما فً الشــــــــــــــــ3

 

  



  
 

 
 

 نقوم بما ٌأتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً : ألظهار الصؾ أو العمود الذي تم أخفاؤه

 .نظلل خلٌة قبل الصؾ الذي تم أخفاؤه وخلٌة بعده .1

  Format ننقر السهم أسفل تنسٌق   Cells ومن مجموعة خالٌا   Home .من تبوٌب الصفحة الرئٌسٌة  2

ومن القائمة   Hide &Unhideأزالة األخفاء  أونوجه المؤشر الى أخفاء Visibility وفً فئة الرؤٌا 

 الفرعٌة ننقر ألؽاء أخفاء الصفوؾ . وكذلك الحال بالنسبة ألزالة أخفاء األعمدة .

            COPYING CELLS CONTENTS    ـاالخاليـــــــــــــ محتويات نسخ

  Homeالمطلوب نسخها ثم ننتقل الى تبوٌب الصفحة الرئٌسٌة   Cellsتتم عملٌة النسخ بتحدٌد الخالٌا     

ننقر نسخ فٌظهر أطار منقط حول الخالٌا المطلوب نسخها ثم نحرك  Clipboard ومن مجموعة الحافظة 

فً الصفحة الرئٌسٌة  ننقر   Clipboardالمؤشر الى الموضع المطلوب النسخ الٌه ومن مجموعة الحافظة  

 وب .الموضع المطل فٌتم نسخ المعلومات الى  Pasteلصق  

           MOVE CELLS CONTENTS الخاليا محتويات نقل 

بأمر القطع    Copy أن عملٌة نقل محتوٌات الخالٌا مماثلة تماما لعملٌة النسخ بأستثناء أستبدال أمر النسخ    

Cut  . 

 

   PASTE OPTIONS اللصق خيارات

هً خٌارات اللصق حٌث ٌمكن الذهاب ألٌها عن  Excel 2010من األشٌاء الجدٌدة المضافة الى برنامج    

أوعن طرٌق النقر على  زر الفأرة األٌمن على الخلٌة   Pasteفً أٌقونة اللصق طرٌق الزر الموجود 

 Paste specialواللصق المخصص    Paste options خٌارات اللصق المطلوب اللصق فٌها وأختٌار

 كل .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكما فً الش

 

  



  
 

  

 

      AUTO FILL         التلقائيـــــــــــــــــة التعبئة

تستخدم التعبئة التلقائٌة لنسخ البٌانات أو القٌم الحسابٌة أو األرقام أو التوارٌخ الى عدة خالاٌا متتالٌة فً    

 ــــــــــــــــــً :ورقة العمل كما ٌأتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفٌها ننقر أما   Fillننقر   Editingومن مجموعة تحرٌر   Home نذهب الى تبوٌب الصفحة الرئٌسٌة   

حسب أتجاه التعبئة   Leftأو الى الٌسار   Rightأو الى الٌمٌن  Down أو الى األسفل   UPالى األعلى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب .المطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ألحدى الخالٌا لنسخ محتوٌاتها الى الخالٌا المجاورة   Fill Handleكما ٌمكن أستخدام مقبض التعبئة    

الى الخالٌا التً نرٌد  عندما ٌتؽٌر شكل المؤشر الى  + عند النقر على الخلٌة واألستمرار بالنقر والسحب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها .ــــــــــــــــــــــــــــــالنسخ الٌــــــــ

 

                                 

 

  



  
 

أحٌانا نحتاج تعبئة الخالٌا بسلسلة متخصصة كأن تكون أٌام األسبوع مثال أو شهور السنة المٌالدٌة أو      

 ً :شهور السنة الهجرٌة وألجراء ذلك نتبع ماٌأتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

القٌمة األولى للسلسلة وفً الخلٌة الثانٌة نكتب القٌمة الثانٌة للسلسلة لتشكٌل نمط فً الخلٌة األولى نكتب     

الى الخالٌا التً نرٌدها وعند وصولنا الى الخلٌة األخٌرة نحرر محدد ثم  نسحب مقبض التعبئة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل .زر الفأرة كما فً الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 

أحٌانا نحتاج قائمة مخصصة  ألستخدامها بشكل مستمر ولمرات عدٌدة كأن نحتاج ألٌام األسبوع باللؽة     

 العربٌة أو اللؽة األنكلٌزٌة  أو شهور السنة أو ؼٌر ذلك وألنشاء ذلك نقوم بما ٌأتــــــــــــــــــــــــــــــــــً :

 .  Optionsوفٌها ننقر خٌارات     File  ننقر قائمة  .1

فتظهر نافذة قوائم   Edit Custom Lists ننقر   Generalوفً مجموعة   Advancedننقر  .2

 . Custom Lists مخصصة  

 .  Enterثم نضؽط   List Entriesنكتب القائمة فً مربع أدخاالت القائمة   .3

ننقر ثم   Custom Lists ألضافة هذه السلسلة الى مربع قوائم مخصصة   Add نضؽط أضافة  .4

Ok  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل .ـــــــــــــــــــــــكما فً الشـــــــــــــــــــــــــ 

 

  



  
 

 

           FIND AND REPLACE           واألستبدال البحث

 للبحث عن رقم أو كلمة معٌنة أو نص أو معادلة فً ورقة العمل نتبع ماٌأتـــــــــــــــــــــــــــــــــً :    

 ننقر بحث وتحدٌد   Editingومن مجموعة تحرٌر    Homeننتقل الى تبوٌب الصفحة الرئٌسٌة   .1

Find &Select ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل .كما فً الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 
 

 .ـــكلـــكما فً الشـ Find and Replace فتظهر نافذة بحث وأستبدال   Find .من هذه القائمة ننقر بحث 2

  



  
 

 

 
 

 Findنكتب الكلمة التً نرٌد البحث عنها ثم ننقر البحث عن التالً Find What .فً مربع البحث عن 3

Next  ع .مواضونستمر فً البحث عن الكلمة فً بقٌة ال 

فنكتب القٌمة   Replace With   فٌظهر مربع أستبدال ب  Replace .أما عندما ننقر تبوٌب أستبدال 4

دة تلو األخرى ، أما أذا أردنا أستبدال الكلمة أٌنما الجدٌدة ثم ننقر أستبدال أذا أردنا أستبدال الكلمات واح

 ـــــــــــــــــــــكل.ـــــــــــــــــــــــــــــــكما فً الشــــــــــــــــــ  Replace All وجدت  فننقر أستبدال الكل  

 

 

     GO TO       ما خلية الى األنتقال

 أذا أردنا األنتقال الى خلٌة ما فً ورقة العمل نتبع ماٌأتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً :     

 &Find ننقر بحث وتحدٌد  Editingومن مجموعة تحرٌر   Home .ننتقل الى تبوٌب الصفحة الرئٌسٌة  1

Select  ثم ننقر األنتقال الى Go To   فتظهر نافذة األنتقال الىGo To .كما فً الشـــــــــــــــــــــــــــــــكل 

 
 

مثال فعند  moh721959 كأن تكون الخلٌة    Reference .نكتب مرجع الخلٌة فً مربع المرجع 2

 . moh721959ٌتحرك المؤشر الى الخلٌة     OK الضؽط على 

  



  
 

 

      INSERTING A NEW WORKSHEET     جديدة عمل ورقة أدراج

بشكل أفتراضً تظهر بشكل تبوٌبات فً  Worksheetsمن ثالث أوراق عمل   Excelٌتكون مصنؾ     

 Insertاسفل المصنؾ ،ألدراج المزٌد من أوراق العمل الى المصنؾ ننقر تبوٌب أدراج ورقة عمل 

Worksheet ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل .أسفل المصنؾ كما فً الشــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 
 

       DELETING WORKSHEET      العمل ورقة حذف

ومنه  Homeنحدد الورقة المطلوب حذفها  ثم نذهب الى تبوٌب   Excel لحذؾ ورقة عمل من مصنؾ     

كما فً   Delete Sheetثم ننقر حذؾ ورقة    Deleteننقر السهم  أسفل   Cells الى مجموعة الخالٌا 

 ـــــــــــــــــــــــــــكل .الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 . عملٌة الحذؾلتأكٌد    OKتظهر نافذة تأكٌد ٌجب النقر علٌها بنعم    

 

 

 

    RENAMING WORKSHEET      عمل ورقة أسم تغيير

بأسماء جدٌدة ننقر   Excel ألوراق العمل فً  Sheet 1,Sheet2,Sheet3 لتؽٌٌر األسماء التلقائٌة      

فٌتظلل أسم ورقة العمل لندخل األسم  Sheet 3نقرا مزدوجا فوق أسم الورقة المراد تؽٌٌر أسمها مثال 

 ـــــــــــــــكل .الجدٌد بدال عنه كما فً الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 

 .  Enter ثم نضؽط مفتاح األدخال 

  



  
 

             HIDING WORKSHEET   عمل ورقة أخفاء

ألخفاء ورقة العمل وأظهارها عند الحاجة ننقر بزر الفأرة األٌمن على ورقة العمل التً نرٌد أخفاءها     

 ــــــــــــــــــــــــــكل.المصنؾ كما فً الشـــــفتختفً ورقة العمل من  Hideومن القائمة الفرعٌة ننقر أخفاء 

 

 
 

ظهار ورقة العمل التً تم أخفاءها ننقر زر الفأرة األٌمن فً منطقة التسمٌة ومن القائمة الفرعٌة أل         

 فٌظهر مربع حوار أظهار كما فً الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل . Unhideننقر أظهار 

 

 
 

 ثم ننقر   Unhide Sheet رٌد أظهارها فً نافذة أظهار ورقة ننقر أسم ورقة العمل التً تم أخفاءها ون    

OK  ـــرى .فتظهر ورقة العمل مرة أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 

           COPYING  OR MOVING WORKSHEET   العمل ورقة نقل أو نسخ

لنقل ورقة العمل ضمن المصنؾ نسحب ورقة العمل المطلوب نقلها وبأستمرار السحب ٌتؽٌر شكل مؤشر    

الفأرة الى ورقة وٌظهر سهم صؽٌر ٌحدد الموقع الذي تحركت الٌه الورقة فنحرر زر الفأرة هناك كما فً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل.الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 

  



  
 

أما عندما نرٌد نسخ الورقة فً نفس المصنؾ  ننقر ورقة العمل التً نرٌد نسخها  مع الضؽط على     

وٌمكن تؽٌٌر أسم    Ctrl وبعد ذلك نترك مفتاح ونسحب الى الموقع الجدٌد ثم نحرر زر الفأرة  Ctrlمفتاح  

 ـــــــكل .الورقة المنسوخة بعد ذلك كما فً الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 

 NAMES             CHANGING THE COLOR OF WORKSHEETS العمل أوراق أسماء تلوين

ٌمكن تلوٌن  أسماء أوراق العمل لتسهٌل عملٌة األنتقال الٌها والتعامل معها  وذلك بنقر أسم ورقة العمل     

فتظهر قائمة بمجموعة من األلوان حٌث   Tab Colorبالزر األٌمن للفأرة  ثم ننقر لون عالمة الجدولة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل.ٌمكن أختٌار اللون المطلوب كما فً الشــــــــــــــــــــــــ

 

 
 

               FUNCTIONS AND FORMULAS   والدوال الصيغ

   Excelالصٌؽة الرٌاضٌة قد تحتوي أرقام أو عملٌات حسابٌة تستخدم فً تحلٌل البٌانات فً    

 ٌة:ة فً أنجاز العملٌات الحسابالمستخدمالجدول اآلتً ٌمثل أهم الصٌػ الرٌاضٌة 

 

 
عند أستخدام الصٌػ الرٌاضٌة  ٌجب أن الننسى الترتٌب فٌما بٌنها حٌث أن عملٌة الضرب تتم قبل        

 الجمع  والصٌؽة الرٌاضٌة الموجودة داخل القوس ٌتم أجراءها قبل العملٌة التً خارج القوس وهكذا .

 ٌجب أن الننسى أن الصٌؽة الرٌاضٌة تبدأ دوما  بعالمة المساواة .       

  



  
 

 

    SUM FORMULA  الجمع دالة

ونضع فٌها  G4.  نضع المؤشر فً الخلٌة التً نرٌد أظهار نتٌجة الجمع فٌها وفً مثالنا هذا هً الخلٌة 1  

 .=عالمة المساواة 

صٌؽة وتظهر وننقر فٌها فنالحظ ظهور مرجع الخلٌة فً شرٌط ال B4. نوجه مؤشر الفأرة الى الخلٌة 2   

 ددة .حدود حول الخلٌة المح

 

 
 

وننقر فٌها فنالحظ ظهور مرجع الخلٌة فً  C4 ونوجه مؤشر الفأرة الى الخلٌة   .نضع عالمة الجمع +3   

 ـددة .ظهر حدود حول الخلٌة المحشرٌط الصٌؽة وت

فتظهر       Enter.نستمر بهذه العملٌة الى أن ندخل جمٌع القٌم الموجودة والمطلوب جمعها ثم نضؽـط 4   

 ـدول .فً موقعها فً الجنتٌجة المعادلة 

 

 
 

ألجراء عملٌة الجمع حٌث ننقر الخلٌة المطلوب   AutoSum (ٌمكن أستخدام دالة الجمع التلقائً )     

 ومنه ننقر أٌقونة الجمع التلقائً فً مجموعة تحرٌر   Homeوضع نتٌجة الجمع فٌها ثم ننقر تبوٌب 

Editing   أومن تبوٌب Formula    ننقر أٌقونة الجمع التلقائً ثم ننقرEnter  فتظهر نتٌجة الجمــــــــــــع 

            EDITING A FORMULA   المعادلة تعديل

ٌمكن تعدٌل المعادلة أما من شرٌط المعادلة أو من الخلٌة التً تحتوي على المعادلة حٌث ننقر فً هذه    

الخلٌة فتظهر المعادلة على شرٌط المعادلة فنقوم بأجراء التعدٌالت المطلوبة وعند األنتهاء من ذلك نضؽط 

 ـــــــــــــــــــــــــــها .ادلة فٌـــــــــــــــــــــــــة نقرا مزدوجا فتظهر المعأو ننقر الخلٌ  Enterمفتاح األدخال 

 

            AVERAGE FORMULA  المعدل دالة

 فً الجدول أدناه المطلوب حساب معدل درجات كل طالب    

  



  
 

 
 

 نضع الموشر فً الخلٌة المراد أٌجاد المعدل الحسابً فٌها ونكتب عالمة المساواة ثم نكتب        

Average  ونفتح قوس وندخل قٌم الخالٌا المتجاورة بالنقر والسحب علٌها بواسطة الفأرة ونؽلق القوس

 فنحصل على قٌمة المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل .  Enterونضؽط مفتاح 

أذا كانت الخالٌا ؼٌر متجاورة ندخل قٌمة الخلٌة األولى ونضع فاصلة ),( وندخل قٌمة الخلٌة الثانٌة       

للحصول على معدل النتائج    Enter ورة ونضؽط وهكذا حتى ٌتم أدخال جمٌع قٌم الخالٌا ؼٌر المتجا

 ــــــــــــــــــــــــوب .المطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

لخلٌة المطلوب أٌجاد المعدل فٌها  وننتقل الى ٌمكن أٌجاد قٌمة المعدل لصؾ من األرقام فً الجدول ننقر ا   

ننقر السهم الموجود الى جانب الجمع   Editingوفً المجموعة تحرٌر  Home تبوٌب  الصفخة الرئٌسٌة  

فٌظهر خط منقط حول الخالٌا المطلوب أٌجاد معدلها وفً   Averageونختار معدل  Auto sum التلقائً 

 شرٌط الصٌؽة المستخدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة . نفس الوقت تظهر صٌؽة الدالة فً

 

 
 

ألستنساخ صٌؽة المعدل مثال الى بقٌة صفوؾ الخالٌا  نحدد خلٌة المعدل األولى ونحرك مؤشر الفأرة       

لخلٌة فنضؽط زر الفأرة بشكل مستمر داخل الخلٌة حتى ٌتؽٌر شكله الى  + فً الزاوٌة السفلى الٌسرى من ا

ونسحب الى الخلٌة األخٌرة فً الجدول فتظهر جمٌع المعدالت المطلوبة فً الجدول بأستنساخ الصٌؽة الى 

 ـــــــــــــــــــــــا . ــــبقٌة الخالٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

 

  



  
 

 

         RELATIVE REFERENCE           النسبي المرجع

عند ظهور العالمة + فً الزاوٌة السفلى الٌسرى من الخلٌة بشكل مستمر ونسحب ٌزداد مرجع كل خلٌة     

بضبط عناوٌن الخالٌا تلقائٌا  وهذا ٌسمى بالمرجع النسبً   Excelفً كل مرة وٌقوم برنامج  1بمقدار 

Relative Reference     وفً الجدول أعاله الخلٌة  G4   معادلتهاAverage(B4:F4)   والخلٌةG5 

 ـــــــــــــــــــذا .وهكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   Average (B5:F5) معادلتها 

 

    ABSOLUTE REFERENCE          المطلق المرجع

عندما نرٌد أن نثبت مرجع الخلٌة المنسوخة كً ٌظهر فً جمٌع الخالٌا المنسوخ الٌها علٌنا ٍاستخدام    

فأذا أردنا تثبٌت العمود فقط نضع عالمة الدوالر قبل حرؾ    Absolute referenceالمرجع المطلق 

العمود وأذا أردنا تثبٌت الصؾ نضع عالمة دوالر قبل رقم الصؾ  وأذا أردنا تثبٌت الصؾ والعمود نضع 

 ــــــــــــــــــــــــــــكل.كما فً الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عالمة الدوالر قبل كلٌهما 

 

 
 

الى جمٌع قٌم المعدل فً الجدول  M10 الواقع فً الخلٌة  8نالحظ فً الشكل أعاله أنه تم أضافة العدد    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــؽة. ــــــــــــــــــــــــــــعن طرٌق أستخدام المرجع المطلق الظاهر فً شرٌط الصٌـــ

 

 

    MIN  MAXIMUM AND MINIMUM FORMULA   الدنيا القيمة ودالة  MAX  القصوى القيمة دالة

ألٌجاد القٌمة القصوى لمجموعة من قٌم الخالٌا المتجاورة  ننقر أحدى الخالٌا أسفل العمود الذي ٌحتوي      

نذهب الى تبوٌب الصٌؽة  على األرقام  أو أحدى الخالٌا الواقعة ٌسار الصؾ الذي ٌحتوي على األرقام ثم

Formula   ًوننقر السهم الموجود الى جانب الجمع التلقائAuto sum    ومن القائمة المنسدلة نختار

ل على القٌمة القصوى فً الخلٌة المحددة كما فً وللحص  Enter  ثم نضؽط    MAX القٌمة القصوى 

 .كلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالش

  



  
 

 

 

 
 

 Countو Average و  Sum بنفس الطرٌقة ٌمكن أٌجاد بقٌة القٌم الموجودة فً القائمة المنسدلة مثل    

numbers وMIN    أما عندما نختار الفقرة األخٌرة .  More functions   كما  الظاهرةفتظهر لنا القائمة

ة ــــــــــالرٌاضٌة والمنطقٌة واألحصائٌ  Excel فً الشكل والتً تحتوي على جمٌع العالقات الموجودة فً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.وؼٌرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 

ندخل وصفا عن الدالة المطلوب   Search for a function فً هذه القائمة فً مربع البحث عن دالة     

  OK وعند النقر على    Select a functionالبحث عنها وعند ذاك تظهر الدالة فً مربع تحدٌد الدوال  

للعودة الى    Collapse Buttonفننقر زر الطً   Function arguments تظهر نافذة وسائط الدالة 

 . OKورقة العمل وتحدٌد الخالٌا المطلوب أستخدامها  وبعد األنتهاء من ذلك ننقر 

 

  



  
 

 

 LOGICAL FUNCTIONS            NOT ,OR ,AND          المنطقية  الدوال

  AND دالة 

للمقارنة بٌن قٌمتٌن منطقٌتٌن فأذا كانت كال القٌمتٌن صحٌحة تكون النتٌجة   AND تستخدم دالة       

 ــــــً :صحٌحة  وفٌما عدا ذلك تكون النتٌجة خاطئة أستنادا الى جدول الحقٌقة المنطقً اآلتــــــــــــــــــــــــ

 

 
 

 ـــــــــــــــــــــك :مثال على ذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 85أكبر من  رٌاضٌاتالمادة وفً  90أكبر من  الحاسبةالمطلوب تحدٌد الطلبة الذٌن درجتهم فً مادة     

 

 
 

 

  ORدالة  

للمقارنة بٌن قٌمتٌن منطقٌتٌن فأذا كانت كال القٌمتٌن خاطئة تكون النتٌجة خاطئة وفٌما   ORتستخدم دالة     

 عدا ذلك تكون النتٌجة صحٌحة أستنادا الى جدول الحقٌقة المنطقً اآلتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً:

 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــك.مثال على ذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أو أكبر مادة الرٌاضٌات أوفً   80أكبر من  الحاسبةالمطلوب تحدٌد الطلبة الذٌن درجتهم فً مادة    

 . 90تساوي 

 

  



  
 

 
 

 

 NOT دالة 

لقلب النتٌجة للعالقة المنطقٌة فأذا كانت القٌمة المنطقٌة فً الدخول صحٌحة مثال   NOTتستخدم دالة        

 فأنها تكون خاطئة فً الخروج والعكس صحٌح أستنادا الى جدول الحقٌقة المنطقً اآلتــــــــــــــــــــــــً :

 
 ـــــــــــــك .ذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمثال على 

 .فً  مادة الحاسبة 90المطلوب تحدٌد الطلبة الذٌن درجتهم أقل من       

 

 

                  FORMATTING A TEXT         النص تنسيق

 ٌمكن تنسٌق النص الموجود فً ورقة العمل من حٌث لون الخط ونمطه ولونه كما ٌأتــــــــــــــــــــــــــً :  

 .ٌجب تحدٌد الخالٌا المطلوب أجراء التنسٌقات علٌها حتى وأن كانت خالٌة من البٌانات .1

  



  
 

وننقر السهم الموجود فً   Font جموعة الخط ومنه الى م  Home .نذهب الى تبوٌب الصفحة الرئٌسٌة 2

الزاوٌة الٌمنى السفلى من المجموعة فتظهر قائمة بأنواع الخطوط المتوفرة حٌث ٌمكن أختٌار الخط الذي 

 مجموعة كبٌرة من الخطوط فً اللؽتٌن العربٌة واألنكلٌزٌـــــــــــــة . Excelنرٌد كما فً الشكل حٌث ٌوفر 

 

 
 

فتظهر قائمة .ٌمكن التحكم بحجم الخط عن طرٌق تظلٌل النص والنقر على مربع حجم النص  3

 بحجوم النص ٌمكن أختٌار الحجم المطلوب منها .

 .ٌمكن تظلٌل الحجم الموجود فً هذه اآلٌقونة وكتابة الحجم المطلوب فٌها مباشــــــــــــــــــــــــــــــرة .4

ضمن  Shrink font    وآٌقونة تصؽٌر الخط   Grow fontكبٌر الخط  .ٌمكن أستخدام آٌقونة ت5

 ــــــــــــــــــط .مجموعة الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التً ٌمكن من  .ٌمكن استخدام بقٌة اآلٌقونات الموجودة فً مجموعة الخط مثل آٌقونة الخط     6

 ـــــــــوب .خاللها تحدٌد نوع الخط المطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Fillلتؽٌٌر لون الخط وآٌقونة لون خلفٌة الورقة    Font colorخط .ٌمكن أستخدام آٌقونة لون ال7

color    . لتؽٌٌر لون خلفٌة الخلٌة أو الخالٌا المحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددة 

تً تعنً واسع أو ال  Boldمختصر لكلمة  B حٌث أن  .ٌمكن أستخدام مجموعة األٌقونات  8

التً تعنً  Underlineمختصر لكلمة      التً تعنً مائل و   Italic  مختصر لكلمة     عرٌض و 

 ــــــــــــــفل .وضع خط من األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  



  
 

لوضع تشكٌلة من األطارات حول الخالٌا المحددة حٌث تظهر قائمة منسدلة  .ٌمكن أستخدام اآلٌقونة  9

 ـــــــــوب .ٌمكن منها أختٌار األطار المطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌا ننقر السهم الموجود الى جانب آٌقونة الحدود ومن القائمة المنسدلة نختار بال ألزالة الحدود من الخال  

 . No Border حدود 

 

               DATA ALIGNMENT IN THE CELLS   الخاليـــــــــــــــــــا في البيانات محاذاة

 ٌمكن تؽٌٌر محاذاة النصوص واألرقام والتوارٌخ فً ورقة العمل كما ٌأتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً :   

نظلل الخالٌا التً نرٌد تؽٌٌر محاذاة البٌانات الموجودة فٌها ونذهب الى الصفحة الرئٌسٌة ومن مجموعة      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً :محاذاة نقوم بما ٌأتــــــــــــــــــــ

لرفع مستوى النص الى األعلى ،أو محاذاة الى الوسط    Top Align  ننقر محاذاة الى األعلى   .1

  Middle align لخفض مستوى النص   لى األسفللتوسٌط مستوى النص فً الخلٌة , أو محاذاة ا

 ــــــــــــــــــــــــــل .الى األسفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Align Text Left  أو محاذاة الى الٌسار  Align Text Right ننقر محاذاة الى الٌمٌن   .2

 . Center   أو توسٌط 

ونحدد الخٌار المطلوب لألستدارة من    Orientation لتدوٌر محتوٌات خالٌا النص ننقر فوق األتجاه 

 ـــكل .ــــــالقائمة المنسدلة كما فً الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 . Text Wrap .ألظهار النص داخل الخلٌة على أكثر من سطر ننقر ألتفاؾ النص  4

  



  
 

 
 .أذا كانت لدٌنا مجموعة خالٌا متجاورة ونحتاج دمجها وتوسٌط النص فٌها  ننقر دمج وتوسٌط  .5

  
 ٌمكن تطبٌق أحد الخٌارات المتاحة من القائمة المنسدلة حسب طبٌعة النص .  

 

             HIDING AND UN HIDING ROWS AND COLUMNS    واألعمدة الصفوف وأظهار أخفاء

ومنه الى     Homeٌمكن أخفاء صؾ محدد فً جدول وذلك بتحدٌد رقم الصؾ ثم نذهب الى التبوٌب    

  ومن القائمة المنسدلة نختار أخفاء وعدم أخفاء    Formatومنها نختار تنسٌق   Cellsمجموعة الخالٌا 

Hide& Unhide      ومن القائمة الفرعٌة نختار أخفاء صفوؾHide Rows  . كما فً الشــــــــــــــــــكل 

 

 
 

وألعادة الصؾ الذي تم أخفاءه نؤشر بالفأرة على موقع رقم الصؾ حتى ٌتحول مؤشر الفأرة الى سهم   

برأسٌن ونسحب الصفوؾ لحٌن ظهور الصؾ من جدٌد أو من القائمة المنسدلة اآلنفة الذكر ٌمكن النقر على 

Unhide Rows  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد .فٌظهر الصؾ من جدٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٌمكن أجراء نفس خطوات العمل المذكورة أعاله ألخفاء عمود أو ورقة عمل وأظهارها .    

  



  
 

           INSERTING PICTURE    صورة أدراج

ومنه الى مجموعة   Insert ٌمكن أدراج صورة من ملؾ وذلك عن طرٌق الذهاب الى تبوٌب أدراج    

 كما فً الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل .   Picture وفٌها ننقر صورة  Illustrationsالرسوم التوضٌحٌة  

 
 

حٌث نستطٌع من خاللها أدراج صورة من أي موقع من مواقع الخزن فً   Insert Picture تظهر نافذة    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة .الحاسبــــــــــــــــــــــــــــ

 

                       PICTURE ADJUSTMENTS     الصورة ضبط

ٌمكن أجراء بعض عملٌات الضبط على الصورة بعد أدراحها فً ورقة العمل وذلك بالذهاب الى تبوٌب     

 .  Adjustومنها الى مجموعة الضبط   Format, تنسٌق   Picture Toolsأدوات الصورة  

   نالحظ األٌعازات اآلتٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:   Adjustفً مجموعة الضبط 

1. Remove background   الصورة.أزالة الخلفٌة حٌث ٌمكن من خاللها أجراء تؽٌٌرعلى خلفٌة 

2. Corrections   الصورة.على التعدٌالت حٌث ٌمكن من خاللها أجراء مجموعة من التعدٌالت 

3. Color .اللون حٌث ٌمكن من خاللها أجراء مجموعة من التعدٌالت على لون الصورة 

4. Artistic effects .التأثٌرات الفنٌة حٌث ٌمكن من خاللها أجراء تأثٌرات فنٌة على الصورة 

5. Compress picture  ضؽط الصورة حٌث ٌمكن من خاللها ضؽط الصورة لتقلٌل حجمها لؽرض

 سبة الى أخرى أو عن طرٌق شبكة األنترنٌت.نقلها من حا

  



  
 

  
 

 

6. Change picture  تؽٌٌر الصورة حٌث ٌمكن من خاللها تؽٌٌر الصورة الموجودة بصورة أخرى

 الحاسبة.من 

7. Reset picture  .حٌث ٌمكن من خاللها العودة بالصورة الى حالتها األولى 

 

 
 

                  PICTURE STYLES    الصورة أنماط

.   ٌمكن تؽٌٌر نمط الصورة وذلك بالذهاب الى أنماط الصورة الظاهرة فً الشكل المذكور فً الفقرة 1 

السابقة  حٌث ٌمكن أختٌار النمط المطلوب من األنماط الموجودة وٌمكن تؽٌٌر حدود النمط الذي تم أختٌاره 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط .من المربعات الظاهرة على حدود النمــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأختٌار الشكل المطلوب  Picture borderالصورة   أطارالصورة من خالل نقر  أطار.  ٌمكن تؽٌٌر 2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلة .من القائمة المنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلألطار 

.ٌمكن تؽٌٌر التأثٌرات المطبقة على الصورة مثل الظالل واألنعكاس واألتجاه الثالثً األبعاد وؼٌر ذلك 3

 .  Picture Effect من التأثٌرات من خالل نقر تأثٌرات الصورة  

 . Picture layout. ٌمكن أدخال الصورة ضمن المخططات الهٌكلٌة وذلك من خالل ال 4

               INSERTING SHAPES   األشكال أدراج

ومن مجموعة األشكال   Illustrations ٌمكن أدراج أشكال مختلفة من مجموعة الرسوم التوضٌحٌة      

Shapes . ننقر السهم الموجود فٌها ومن القائمة المنسدلة نختار الشكل المطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب 
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  و تنسٌق Drawing Toolsبعد أختٌار الشكل المطلوب ٌمكن تؽٌٌر نمطه من مجموعة  األدوات       

Format  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب .والوصول الى النمط المطلــــــــــــــــــــــــــ 

 
 

     SMART ART    الهيكلية المخططات

ٌمكن أختٌار الشكل المطلوب حسب عناوٌن المجامٌع الموجودة لعمل مخطط                        Smart Art من مجموعة  

 ــة .    هٌكلً لتوضٌح بنٌة شركة أو مؤسسة رسمٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

والوصول   Design وتصمٌم  Toolsؽٌٌر نمطه من مجموعة  األدوات بعد أختٌار الشكل المطلوب ٌمكن ت

 ـــــــــــــــــــوب .الى النمط المطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  

١



  
 

 

 

مخطط المطلوب وأجراء التنسٌقات الالزمة من حٌث تعدٌل فعندما ننشىء مخططا هٌكلٌا ٌمكن أختٌار نمط ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل .ــــــــــمحتوى المخطط أو نوعه أوألوانه  كما فً الشــــــــــــــــــــــــــ

 

 SCREENSHOT       مقطع أدراج

ٌمكن أدراج مقطع من صورة أو مخطط أو نص من مستند أو ورقة عمل وأدراجه ضمن المستند       

ننقر   Illustrationsومن مجموعة الرسوم التوضٌحٌة    Insertالمفتوح وذلك بالذهاب الى أدراج 

Screenshot حٌث ٌنتقل المؤشر الى المستند أو ورقة العمل التً تحتوي على المقطع المطلوب وفٌها 

ٌد ٌتم نقل هذا المقطع الى المستند المطلوب نقل المقطع ألٌه أوتوماتٌكٌا كما دنحدد المقطع وعند أنتهاء التح

 . كلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفً الش

 

  



  
 

 

         THEMES  السمات

أن السمات هً مجموعة الخصائص التً تطبق على المصنؾ بما ٌحتوٌه من تصمٌم ومخططات والوان  

 Page وتؽٌٌرها حسب الرؼبة  وٌمكن الوصول الٌها وتطبٌقها على المصنؾ بالذهاب الى تخطٌط الصفحة 

Layout     ومنها الى السمات Themes  ًنفتح قائمة السمات المنسدلة ومنها نختار السمة المطلوبة كما ف

 ـــــــــــــــــــــــــــكل .الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

              PAGE SETUP    الصفحة أعداد

 Page Setupوالذهاب الى أعداد الصفحة   Page Layoutبالنقر على تبوٌب تخطٌط الصفحة       

 نالحظ فٌها مجموعة من الخٌارات  التً تخص أعدادات الصفحة  كما فً الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل.

 

  الخٌارات المتاحة

 حٌث ٌمكن تؽٌٌر هوامش الصفحة .  Margins الهوامش  .1

أو باألتجاه األفقً     Portraitحٌث ٌمكن جعل الصفحة باألتجاه العمودي   Orientation األتجاه  .2

Landscape . 

 حٌث ٌمكن تحدٌد حجم الورقة من هذا التبوٌب .  Sizeالحجم   .3

  



  
 

ٌا أو منطقة معٌنة حٌث ٌمكن من هنا تحدٌد خلٌة أو مجموعة خال   Print Areaمنطقة الطباعة   .4

 من الورقة لطباعتها .

 حٌث ٌمكن من خاللها وضع فواصل محددة فً الصفحة أو أزالتها .  Breaksالفواصل  .5

حٌث ٌمكن تؽٌٌر شكل خلفٌة الصفحة ووضع صورة أومخطط محدد على  Backgroundالخلفٌة   .6

 خلفٌة الصفحة .

ا فتح نافذة أعدادات الصفحة المعروفة فً حٌث ٌمكن من خالله  Print Titles   طباعة العناوٌن  .7

 والتعامل معها كما فً الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل.  Excel األصدارات السابقة ل 

 

 

    

 

 

                 CONDITIONAL FORMATTING   الشرطية التنسيقات

 ً :ــــــــــــالتنسٌق الشرطً ٌستفاد منه فً التمٌٌز بٌن بعض القٌم فً الجداول كما مبٌن فً الجدول اآلت    

 

 

  



  
 

و     52000التً تتراوح بٌن  فً هذا الجدول المطلوب مثال وضع تنسٌق شرطً لتمٌٌز قٌم الرواتب    

ومنه   Homeم المطلوب وضع تنسٌق شرطً لها ثم نذهب الى تبوٌب ٌولتحقٌق ذلك  نحدد الق  55000

حٌث تظهر قائمة منسدلة منها ٌمكن أختٌار  نوع   Conditional Formattingالى التنسٌق الشرطً 

 ــــــــــكل. ـــــــــــــــــالتنسٌق المطلوب كما فً الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ً:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعند تطبٌق التنسٌق أعاله ٌصبجح الجدول كاآلت

 

 

         PROTECT SHEETS   األوراق حماية

عبث بالمعلومات المهمة الموجودة فٌها بالذهاب ٌمكن وضع حماٌةعلى ورقة بحٌث نمنع اآلخرٌن من ال   

  Protect Sheetننقر حماٌة الورقة    Changesومنه الى مجموعة التؽٌٌرات Review الى المراجعة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفتظهر النافذة اآلتٌة كما فً الشـــــــــــــــــــــــــــــ

  



  
 

 

 فعند تحدٌد هذا الجدول مثال:     

 

تظهر نافذة ثانٌة لتأكٌد كلمة   OKوأدخال كلمة  مرور سرٌة لحماٌة المعلومات فً الجدول  نضؽط    

  OKالمرور المذكورة  وبعدها نضؽط  

فً الجدول النتمكن من ذلك وتظهر لنا الرسالة بعد ذلك عندما نحاول تؽٌٌر أي من مفردات البٌانات    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :ــــــــــــــــــــــــاألعتراضٌة اآلتٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

  



  
 

              DATA VALIDATION   البيانات صحة من التحقق

 أن التحقق من صحة البٌانات ٌعنً تحدٌد شروط معٌنة ألدخال البٌانات  وٌتم ذلك كاآلتً :     

 75000والتزٌد عن 50000نفترض أن قٌم الرواتب المدخلة فً الجدول اآلتً ٌجب أن التقل عن       

 ـــــــــــــــــدول:ــــــــــــــــــــــــولتحقٌق ذلك نحدد الخالٌا المطلوب التحقق من بٌاناتها فً الجــــــــــــــــــ

 
ننقر التحقق من صحة   Data Tools    ومنه الى أدوات البٌانات   Data نذهب الى تبوٌب البٌانات     

فتظهر لنا النافذة الخاصة بالتحقق من صحة البٌانات كما فً   Data Validationالبٌانات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل .ــــــــــــالشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 
 

 ونحدد القٌة العظمى Whole Number ة الترقٌم  نختار نوعٌ  Settingsحٌث من تبوٌب     

Maximum  والقٌمة الدنٌاMinimum  رسالة األدخال للراتب فً الجدول .ثم ننتقل الى تبوٌبInput 

message     ونكتب فً الشرٌط اآلول عنوان لرسالة التحذٌر وفً الشرٌط الثانً نكتب عبارة توضٌحٌة

ندما ندخل نكتب عبارة تظهر ع   Error Alert تحذٌر الخطأ للقٌم الممكن أدخالها فً الجدول .وفً تبوٌب

 ة .قٌمة خاطئ

 

  



  
 

         HEADER AND FOOTER     والتذييل الرأس

  Insertوذلك بالذهاب الى تبوٌب أدراج   Excelتذٌٌل لصفحات المستند فً برنامج  ٌمكن أنشاء رأس و    

فٌظهر لنا تبوٌب أدوات Header& Footer وفٌها ننقر الرأس والتذٌٌل   Text  ومنه الى مجموعة النص 

ً ـــــــــــــــــحٌث نالحظ أنها مقسمة الى أربعة مجامٌع كما ف  Header& Footer Toolsالرأس والتذٌٌل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــكل.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
حٌث تظهر لكل من الرأس والتذٌٌل قائمة منسدلة بأرقام  Header& Footer .مجموعة الرأس والتذٌٌل 1

 الصفحات واألوراق والمالحظات الممكن أدراجها فً الرأس والتذٌٌــــــــــــــــــــــــــــــــل .

حٌث ٌمكن أدراج رقم الورقة أو   Header& Footer Elements .مجموعة عناصر الرأس والتذٌٌل 2

ر ــــــــــــــــــــــق المصنؾ أو أدراج التأرٌخ أو الوقت أو أي عنصر من العناصالرقم الذي ٌمثل عدد أورا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة .ــــــــــــــــــــــــــــالظاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حٌث ٌمكن منها األنتقال من الرأس ألى التذٌٌل وبالعكس . Navigation.مجموعة األنتقال  3

حٌث ٌمكن منها جعل الصفحة األولى ضمن ترقٌم المستند أو خارج الترقٌم وكذلك  Options.الخٌارات 4

 ة .ترقٌم الصفحات الزوجٌ ٌمكن جعل ترقٌم الصفحات الفردٌة ٌختلؾ عن

 

ومنه الى  Page layoutة  عن طرٌق تبوٌب تخطٌط الصفحة  الذهاب الى رأس وتذٌٌل الصفح ٌمكن     

وعند النقر على السهم الموجود فً الزاوٌة الٌمنى السفلى تفتح نافذة أعداد  Page setupأعداد الصفحة 

 ـــــــــــــــــــــــكل .ـــــــــــــــــــــــــــــــــكما فً الشــ Excel الصفحة المعروفة فً األصدارات السابقة ل 

 

  



  
 

 
 

 Custom فً هذه النافذة عندما نفتح تبوٌب الرأس والتذٌٌل ٌمكن الوصول الى نافذة الرأس المخصص      

Header أو نافذة التذٌٌل المخصص Custom Footer  ـــــــــكل .ــــــــــــــــــــــــــــكما فً الشـــــــــــــ 

 
 ء التنسٌقات الالزمة للرأس والتذٌٌل عن طرٌقهما .حٌث ٌمكن أجرا   

 

  



  
 

            Function Libraryمكتبة الدوال     

 ات :موعنجدها مقسمة الى أ ربعة مج Formulas بالذهاب الى تبوٌب العالقات   

 حٌث نالحظ فً ٌسارها الرمز أدراج دالة   Function Libraryالمجموعة األولى هً مكتبة الدوال  

 ــــــــــــــــــكل .ـــــــــــــــــــــالذي عند النقر علٌه تنفتح نافذة أدراج الدوال كما فً الشـــــــــــــــــــ

 

 
المطلوب  أستخدامها كما فً هذا المثال تم أختٌار Category من هذه النافذة ٌمكن أختٌار فئة الدوال   

 ( الخ . AND,OR,NOT,TURE,FALSE) Logical الدوال المنطقٌة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:ـــــــــــــكما ٌحتوي  هذا التبوٌب مجامبع الدوال اآلتٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الخ  (…,Sum ,Max ,Min)التً تحتوي الدوال  AutoSum .محموعة 1

 تحتوي الدوال التً أستخدمت مؤخرا .التً  Recently Used .مجموعة 2

 التً تحتوي الدوال المالٌــــــة .  Financial .مجموعة 3

 التً تحتوي الدوال المنطقٌــــــة .   Logical.مجموعة 4

 التً تحتوي الدوال الخاصة بالنصوص .  Text .مجموعة 5

 التً تحتوي الدوال الخاصة بالتأرٌخ والزمن . Date& Time.مجموعة 6

 التً تحتوي الدوال الخاصة بموقع ومرجع الخلٌة . Lookup &Reference .مجموعة 7

 التً تحتوي الدوال الخاصة بالرٌاضٌات والمثلثات .  Math & Trig.مجموعة  8

 مجامٌع فرعٌة : خمسالتً تتكون من  More Function .مجموعة 9

 التً تمثل الدوال األحصائٌة .   Statisticalاألولى     

 .التً تمثل الدوال الهندسٌة  Engineering الثانٌة    

  



  
 

 التً تمثل الدوال التكعٌبٌة .   Cubeالثالثة     

 التً تمثل الدوال المعلوماتٌة .  Information  الرابعة    

 التً تمثل دوال التوافق .  Compatibility الخامسة   

 

 

 

           HYPERLINK          الربط الفائق

ٌمكن األستفادة من خاصٌة الربط الفائق باألنتقال من خلٌة الى أخرى ضمن نفس المستند أو األنتقال من     

 فً أي مكان داخل الحاسبة . أو برنامج آخر ورقة عمل الى أخرى أو األنتقال الى مستند آخر

تظهر نافذة أدراج  B6على الخلٌة     Hyperlink  نالحظ فً الجدول أدناه أنه عند أنشاء  ربط فائق      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل. ــــــــــــــــــــــــكما فً الشــــــــــــــــــ Insert Hyperlink الربط الفائق 

 
ً ٌسار الذي ٌبٌن الخلٌة الخاصة بالربط الفائق وف  Text to displayنالحظ فً هذه النافذة شرٌط      

الذي ٌحدد موقع الربط الفائق المزمع أنشاؤه أما فً ملفات موجودة أو صفحة   Link to النافذة نالحظ اللوح 

أو انشاء    Place in this Documents أو موقع فً هذا المستند   Existing File or Web Pageوٌب 

حٌث نختار منها    Email Addressأو عنوان برٌد ألكترونً   Create New Document  مستند جدٌد 

 .  OK الموقع المطلوب ثم نحدد الموقع المطلوب الربط الٌه  ثم نضؽط 

 

ٌتم األنتقال الى الصفحة التً تم أجراء الربط الفائق الٌها  كما فً   B6 اآلن عندما نضؽط على الخلٌة     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل .ــــــــــــــــــــــــالشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  



  
 

 
 

  CUSTOMIZE THE RIBBON الرئيسي الشريط تخصيص

الظاهر فً  Ribbonأجراء التخصٌص على الشرٌط الرئٌسً     Excel 2010ة فً من األشٌاء الجدٌد      

أعلى النافذة حٌث ٌمكن أضافة تبوٌبات جدٌدة الى هذا الشرٌط وتضمٌن التبوٌب الجدٌد مجموعات 

 مخصصة  تناسب األعمال الشخصٌة للمستخدم حٌث ٌمكن تجمٌع األوامر فً هذا الشرٌط حسب المزاج .

حٌث نختار منها تخصٌص  Optionsومنه الى الخٌارات  Fileوٌتم ذلك بالذهاب الى تبوٌب قائمة الملؾ 

الزر األٌمن للفأرة على أي موقع فً الشرٌط الرئٌسً نختار  ساطةأو بو Customize ribbonالشرٌط 

 كل .ـــــــــــــــكما فً الشفتظهر نافذة التخصٌص   Customize the ribbonتخصٌص الشرٌط الرئٌسً 

 

  



  
 

 
       

,اعطائه أسما وحداث تبوٌب جدٌد تٌمكن أس New Tabفً هذه النافذة بالضؽط على تبوٌب جدٌد      

ٌمكن أنشاء مجامٌع محددة داخل هذا التبوٌب وبعد   New Groupمجموعة جدٌدة خاصا وبالضؽط على 

 كل .ــــــــفٌظهر التبوٌب الجدٌد ضمن الشرٌط الرئٌسً كما فً الش OKأستكمال هذه العملٌات نضؽط على 

 

 

  



  
 

 

 

       CHARTSالمخططات  

المخططات هً وسٌلة ألظهار البٌانات الخاصة بورقة العمل فً رسوم بٌانٌة ، حٌث أن المخططات       

 تعطً فكرة سرٌعة وواضحة عن المعلومات المسطرة فً ورقة العمل .

 دة  .تها أو على ورقة عمل جدٌٌمكن أنشاء المخططات على ورقة العمل ذا    

 جهزة األلنفترض لدٌنا البٌانات اآلتٌة الخاصة بأنتاج أحد المصانع المتخصصة بأنتاج مكونات     

 األلكترونٌة.

 
 

ٌوضح المعلومات الموجودة فً الجدول وللقٌام بذلك نذهب الى      Chartالمطلوب أنشاء مخطط     

ٌار نوع المخطط أستنادا الى وفٌه الى مجموعة المخططات  حٌث ٌمكننا أخت Insert تبوٌب أدراج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل .ـــــــــــــالمجموعات الفرعٌة اآلتٌة  كما فً الشــــــــــــــــــــــــــ

 
 التً تحتوي مجموعة من المخططات العمودٌة الشكل .  column .مجموعة  1

 التً تحتوي مجموعة من المخططات الخطٌة . Line .مجموعة 2

 التً تحتوي مجموعة من المخططات الدائرٌة.  Pie.مجموعة  3

 التً تحتوي مجموعة من المخططات األفقٌة . Bar .مجموعة  4

 التً تحتوي مجموعة من المخططات التً تؽطً المساحة .   Area.مجموعة 5

 المخططات المبعثرة .التً تحتوي مجموعة من   Scatter .مجموهة 6

 التً تحتوي مجموعة من المخططات األضافٌة المنوعة. Other Chart.مجموعة 7

 أدراج نافذة تظهر  Charts  مجموعة من السفلى الٌمنى الزاوٌة فً الموجود السهم على الضؽط عند    

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكلــــــــــــــــــــــالشــــــــــــــــــــــــــ فً كما المخططات

  



  
 

 
 

 حٌث ٌمكن من هذه النافذة أختٌار نوع المخطط المطلوب .

حٌث أنه ٌجب تحدٌد المنطقة  مكونات األجهزة األلكترونٌةنعود اآلن الى جدولنا السابق الخاص بمصنع     

ومنه نختار شكل  Insert  المطلوب أنشاء مخطط بٌانً لها من الجدول أوال ثم نذهب الى تبوٌب األدراج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل .ـــــــــــــالمخطط المطلوب أنشاؤه كما فً الشــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 

 

 

ٌتم أنشاء المخطط الذي تم تحدٌد نوعه من القائمة المنسدلة كما  فً  Enter اآلن عند الضؽط على       

 ـكل.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

              



  
 

 

 
 

        SWITCHING BETWEEN ROW AND COLUMN DATA  والعمود الصف بيانات بين التبديل

 ٌمكن التبدٌل بٌن بٌانات الصؾ والعمود كما ٌأتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً:       

 .ننقر فوق المخطط فٌظهر تبوٌب أدوات المخطط .1

ننقر التبدٌل بٌن الصؾ   Dataومنه الى مجموعة البٌانات   Design .بالذهاب الى تبوٌب التصمٌم 2

 ـــــــــــــــــــــكل.ــــــــــــــــــــــــــفٌتم التؽٌٌر المطلوب كما فً الشـــ  Switch Row/Column والعمود 

 

 
 

 

              ADDING AXIS TITLES TO THE CHART  المخطط الى المحاور عناوين أضافة

 ـــــــــــــــــــــــــــــً :ـــــــــــــٌمكن أضافة عنوان لمحوري المخطط كما ٌأتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

                             .                                             Chart toolsفوق المخطط ألظهار أدوات المخطط   ننقر .1

ننقر عناوٌــــــن                Labels ومنه الى مجموعة تسمٌات   Layout . بالذهاب الى تبوٌب تخطٌط 2

 ــــــكل .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكما فً الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Axis Titles المحاور

  



  
 

 

 
 

              CHANGING CHART TYPE    المخطط نوع تغيير

 ـــــــــــــــــــــــــــــــً :ــــــــــــٌمكن تؽٌٌر نوع المخطط كما ٌأتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 وبالذهاب الى تبوٌــــــــــب تصمٌم   Chart Tools ننقر على المخطط لتحدٌده فتظهر أدوات المخطط      

Design  ومنه الى مجموعة النوع Type   ننقر تؽٌٌر نوع المخطط  Change Chart Type   فتظهر

ً ـــــــــــومنها نختار نوع المخطـــــــــط الجدٌد  كما ف  Change Chart Type نافذة تؽٌٌر نوع المخطط 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 

          CHANGING CHART POSITION    المخطط موقع تغيير

 ــــــــــــــــــــــــً:ــــــــــــٌمكن تؽٌٌر موقع المخطط كما ٌأتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 .  Chart tools.ننقر فوق المخطط ألظهار أدوات المخطط  1

 ننقر نقل المخطط   Location   ومنه الى مجموعة الموقع    Design. بالذهاب الى تبوٌب التصمٌم 2

Move Chart  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل .ـــــــــــــــــــــــــــفتظهر نافذة نقل المخطط كما فً الشــــــــــ 

  



  
 

 
 

فأن المخطط سٌنقل الى ورقة جدٌدة وأذا نقرنا    New Sheet فً هذه النافذة أذا نقرنا  ورقة جدٌدة      

Object in   فأن عملٌة النقل تتم ضمن نفس الصفحة Sheet 1   كما فً المثال أو الىSheet 2  أو 

Sheet 3   . 

دوات على المخطط بأستخدام التبوٌبات الثالثة الموجودة فً ااألخرى ٌمكن أجراء العدٌد من األجراءآت    

  .   Chart toolالمخطط 

 

 

  SPARKLINE’S المؤشر خطوط

وهً عبارة عن مخطط صؽٌر فً خلٌة من   Excel 2010 هً من المخططات البٌانٌة الجدٌدة فً       

كما سلسلة من القٌم مثل معدالت الربح والخسارة. ٌتم أدراجها ورقة العمل  تستخدم ألظهار األتجاهات فً 

 ً:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌأت

 أجهزة الحاسبات فً فترة معٌنةلنفترض أن لدٌنا الجدول اآلتً الذي ٌمثل مبٌعات أحدى الشركات من       

 

    
 

المطلوب رسم المخطط الذي ٌمثل خطوط المؤشر لبٌان التؽٌٌر الحاصل فً مبٌعات الشركة خالل هذه     

 . الفترة

وفً هذه الحالة ٌفضل أختٌار مجموعة من الخالٌا على  شر خاللهاالمؤنحدد الخلٌة المطلوب وضع     

نجعلها خلٌة واحدة لتسقٌط المخطط     Merge & centerشكل صؾ وعن طرٌق األٌعاز دمج وتوسٌط 

 فٌها .

نختار نوع المخطط  Sparkline’sخطوط المؤشر  ومنه الى مجموعة  Insertبالذهاب الى تبوٌب أدراج 

 كل .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكما فً الش Columnأو عمودي  Lineأما خطً 
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فنحدد فٌها المدى المطلوب للخالٌا فً الشرٌط األول والموقع حٌث تظهر نافذة حوار أنشاء خطوط المؤشر 

ٌتم أدراج المخطط المطلوب كما فً  OKوعندما نضؽط على موافق  المطلوب للمخطط فً الشرٌط الثانً

 كل .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالش

 

 
 

ٌمكن أجراء التنسٌقات   Designومن التصمٌم   Sparkline’s Toolsمن تبوٌب أدوات خطوط المؤشر 

 المطلوبة للمخطط .والتعدٌالت 

 

ٌمكن أدراج مخطط  Sparkline’sومنه الى مجموعة خطوط المؤشر   Insertبالذهاب الى تبوٌب أدراج 

حٌث ٌتم أدراج المخطط المطلوب كما   Win/Lossبأستخدام األٌعاز ربح /خسارة  الربح والخسارة للشركة

 كل .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفً الش

  



  
 

 
 

ٌمكن أجراء   Designومن التصمٌم   Sparkline’s Toolsمن تبوٌب أدوات خطوط المؤشر كذلك 

 التنسٌقات والتعدٌالت المطلوبة للمخطط .
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������� 
                 ���� ����� ����	� �	 ��� ���	� ���������  ��	�!� ���� ��� �"���� #"���� � ����

�$	� ��$�%& �	�� 
         '����	 �� #��(��)�� *����	�� ���� ��� +�$��� �, -��.�� �/0� 
���!� +�0�� �1SPSS 

  *�   /2����� ���	)Windows( �     *����	�� -������ 
����� ������	 ����� .   ������ 6����
   ���$�	7 �%��� ��.� 
���� �	��7��� '������ ��1 ������ 
2 8�	�� 9��	1 ��1 *����	�� ����

�	��7��� '������ ��1 ������ 8�	�� ��:2� ���(�� *������� 8�	�� ���$�� �2�$��� ��1  . �1
    	�� ���� ��$�� ����7 �:2&         ������� �(���� *����	 ����	 ����� #���	� ������ 
, *����

  �	��7��� '������ ��1.       ���2 �$	� ��� -��.�� �/, ;���   :     
���=��� ��!� ����(�� ;���
     '����	 ��� +��$� ���SPSS           *�����	�� 
�2 �.���� 
�2 ��������� *����$�� >$	�   .

      � ?���7 ��� @	����� 8��=�� ����(�� ;����    
���	�� ��=���� ?���7� *����	�� +��� �(���  .
             ���A� 
���� 
����� �)���)� -����! +�� ��� ;���2 ���!� �="=�� ���(�� ��&

 *���	���T����)� ����� ���	��� ����� *�7������ �� . 
 

 +�B��� 
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*������� 
 

1.  
����� '����	�� �� �����SPSS. 

2. � 
2 �.���� ���$���*����	�. 

3. ���.��� ����)� *���C���� +��. 

4. ���.��� ����)� *���C���� 
���	�� ��=���� 

5.  *���	���T*�7������ �� . 

6. ���	��� ����. 

7. ����)� ����. 
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�� �� ����� '����	
����� SPSS 
����� 

    ������ '����	 �	�$�
����� SPSS           
�2 D�����A *�E) 
���� ������� '���	�� �&
�������0�     ��=�	�� �	E ��       '����	�� ������� F������� *"�����	 ������      ��� ���=. 
�2

         ���$�� F��=��� ��	� ��� ��A� 
���� ����$�� *)�%��� ��������     ������0��� �������%)�� 
�����G���  . ���.�SPSS  
, ������    H��,� '�����	�� ����.�� ������ "Statistical 

Package for Social Sciences"  
�$� 
����  "������%)� ���$�� 
����� '����	��." 
         @� ���$��� ����7� J�:�� ��� ��!� ��(�� ��A��SPSS       ?����7�� ������ �	�A� 
���� 

         *� ��$� '����	 ;& @� ���$��� 
2 �$	���� /2����� ���	  Windows       ��� ���K2 �/�0	� F
 �& >��(��� L��     '����	 ������ SPSS ��  �2�$�#��%��     �� /�2����� ����		    '����	�� ��C�A

���      �0�� #��(��)� �.�� 
��� M����  ���   '����	 �������SPSS  .    ��� +�$��� ���� N�/.
              '�����	 �������� �� �.�� 
���� �	������ *���0��� ���.�� �����:�� *����$�� �� ���$��

SPSS�	���� #���	 . 

 '����	 ��CA�SPSS 
  ��	 ��CA� �.��             J7�� ���� �0O� 
���� '����	�� �����& ��� 6��G��� ����� �7���	 '��

-�.���               G�0% ��� #�2����� '���	�� ����E �� '����	�� �����& ��� ��(��� ����� ?��7 ��� �& 

�P� -����  . '����	 ��CA� ����SPSS �A�A �0O� F  *�����	�� ����Data Editor  

      ��0	�A� ���E�� �� ��.�� 
����       ������.��� ����%�� '����	 
2 ��$�� �E��Excel   8�� 
               ���� ����� �7���	 L��& ��1 �E�� �� �����)� �.��� F+�(�� #���& �� �E���� ��.��

*����	�� ��� �A�A �(�& 
2 �E���� >	�E. 

���!� �E���� : *����	�� >���)Data View( 
���	�� >��� ���$�� ����1 ��0� �E���� Q/, ����� 
2 *���C���� #���!� �=��� F8�	�� *�

 ����� ��C���� #�,�A� ���� �. �=�� N�/	� F������� �� *)��� +�(��� �=�� ��
��	�����. 

 ����=�� �E���� : *���C���� >���)Variable View( 
D��) ���(���	 �0� ?�7��� 
���� F*���C���� M����	 �.��� �(�O� �E���� Q/, �����. 
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� '����	 >�$�SPSS 
����� ������ '���� L��& �A�A 
2  '������ >��� ����

Output Viewer �0O� �.�� '����	�� ��CA� ��� #�A�	� �0O� ) �E���� Q/, �& )1 F
�����1 ����� ;! '������ -�7 ��� #�A�	� 
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 '����	� ������� �������SPSS 
� ��$� 
��� '���	�� @��% ���$�*���	 ��O� ��CA���  ������� �� ����%� ��� G����� 

'����	�� �� �	��7��� *����$�� @��%	 ������ �0�"� �� �.�� 
����  . '����	 
2 �%���
SPSS  10
,� ����� ����E : 

 

 +���� ����EFile Menu 
      +���� ����E �� R����� +�0�� �1
       ��� N��/� F*�(����	 �.��� �,

   & +��  �A�1 ?��7 J�2 �    �& +���
        �& +��� ��� *�����$� >��

 +�� ���	7  .    +���� ���E �K2 N�/.
      �� 
��� *�(���� ��S	 ����E >�$�

�0�������. 

 
 

 ������ ����EEdit menu 

       *�����$� �������� Q/�, �������
      *������ �=� *����	�� 
2 ���$���
      *������� ?G����� M���� T����

*���C�� �� 8	��. 
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$�� ����E >�View Menu 
       >��$�� �����E ��������	 �.��
      7���A  ��(�1� >�� *���!�
     �A�A 
2 �.	A�� 7�7�� *���!�
     ���$� �.�� N�/. F*����	�� ���

'����	�� 
2 ���������� 7�7���.  
 

 *����	�� ����EData Menu 
. ���$�� ��� *����	�� ����E ;���

 ������ 
���� ��0��� *���!� ��
�� ����� -����� �0��E� *���C��

 ��2� '�� *������ *���C����
*�(����. 

 
 

 ������ ����ETransform Menu 
  ���� ����E ;��� *����	��    ���� 

       ������� 
���� ����!� �� ���$��
     *����C���� ��E 
2 ���$��� *����$�
      *����C���� #���% ��E -�� �=�
    *������ *���C���� G���� #���1�

� ��E  �A�1�����A. 
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 ������ ����EAnalyze Menu 
       �����E ��,& ������ ����E �	�$��

�0����) ��      �����!� �� ���$�� �
 /�(����(������ ������� *"����� 

 
 

 *������� ����EGraphs Menu 
     ���$�� ��� *������� ����E ��A��
      FD������	 *����	�� ��=��� ����!� ��

  ����	�� >�$� 
����   ?���7 #�$	 *
-��7��� ������ ��"��. 
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 *������ ����EUtilities Menu 
     *������� ����E �������  ��2�$��

     *����C���� �� *����$��� >$	
���     *�����%� ���� N�/.� *�(��

*���C��� �� ���G%. 

 
 

 #�������� /2����� ����EWindows and Help Menu 
�� ����E �������� ���	U� /2��� #������� ����E �K2 N�/. F/2����� ��C�� �& L��& ��1 #/2�� �

�������� ��O��� #������� >�� ���� �2��. 
 

 *���!� 7��AToolbar 
 L�1 �� ����!� �� �0�� ��� �. �=�� 
���� *�����!� �� ����%� *���!� 7��A �2��

����!� L�1 ��� ����� ��$2 FD��	�� #��./��� ������������!� Q/0	 7	����� ��!� /(�� F*�. 

 
 F�0	 �7	����� ����$�� ��� +�$��� �.�� F*�����!� L�1 ��� #��(�� �������	 #��A��	�

+�� J�2 �����& ��� #��A�� ��� ��=��� ��	� ��$2 F �0O��� *����$������!�	 �7	�����. 

 
 
��� *�����!� ��A�� *���!� 7��A ���$� �.��� N�/� ���$� �	���� �0�V	 �������� L��

 ��!� ������	Toolbars ����E �� View. 

 

����� ����� @	�� �,�A� �,����: 
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 ��� �����	�Customize
����� ����� @	�� �0O� F: 

 
             7C:��� �0���G1 ������ �����!� ��� #��A��	 *���!� 7��A �� *�����!� �& ���G1 �.���

�������         *���!� 7��A 6��� �����!� -�� #��(�� ���!� �G�� ���   .    �����7�� R(��	�
        #�2����� *�����!� �� ��	.�� ��$�� �� �����& �2�:1 �.��  .   ��	��7��� �����!� ���� �.���

�����)�	         �(������ *�(������ �� ��� ��1 +���� �� *�����W�    �= ��� F �������   ������!� 
 	�� �	��7���   *���!� 7��A ��1 �0  .    ��� ����� �����	�OK     *"���$��� #�,��A� �.�� F

*���!� 7��A ���. 
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 ���% *����	 +��  �A�1 Creating a new SPSS data file 

� Q/, ��A�� F��$� N���� �$��% 
2 ����!� #���1 ���. -"7 �� *����	 ����� �& >�(�
 *���C���� Q/, ��E� *���C���� *����	��
����� ���%�� 
2 ��.: 

 

$��%�� �E��� M����� 
�.����� ��$��� ��$�� R�%�� 
427954123 ?���� 3.24 21 �./ 
425907452 ����� 3.07 23 �=�& 
424756258 ����E� 4.15 23 �./ 
426804684 ����� 2.73 22 �=�& 
425789248 ����E� 2.65 24 �./ 
424963214 ?���� 2.11 23 �./ 
427811411 ?���� 3.22 19 �=�& 

 *����	 +�� 
2 *����	�� ����1 �, -��7����SPSS. 
 

           '���	 
2 *����	�� ����� �0	�A� ����7	 *����	�� ����1 ����� ���    �& �������.��� ����%��
     M����� �%��$� '���	 
2 ����% 
2  .         ������	 N�/� ���� ;& ���� *����	�� ����1 �.���

  ����� ������ ���    �	��7��� *����	�� �	��. �= �	�  .        ����� ��� F*����	�� ���$� 
2 �	X��� ����
        �	��7��� *"��$��� �	��. �= �0�2 *����	�� ���$� ������ ������  .  �.��     *�����	�� ��E ����1 �	E

 �E�� 
2Data View ��1 �����)� ��� F �E��Variable View��� ?��7 �� ���   >	�E
+��$�� N�/� �E����M���� *���C���� . 
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 �E�� ��A�� Variable View ��� 10 #���&  M���� L�1 ���� �. ��� 8�	
*���C����. 

 
 

D)�& : ��C���� ���Variable Name: 
 ��� ���$����!�  �E�� �� Variable View   ����  �����$��Name F   ����$�� ��,�

 M�������C����  ���& �	��.�  ��	��. �.�� ?	���� ��=��� 
(2 F*� id_num  #��A�	�  
�2
      -��7�� 
$��%�� �E��� ��� ��)��� ��!� �7���       �	��. �.�� N�/.�major    
��=�� �7��� 
2 

    M����� ��� ��)���  *���C���� ���	� �/.,�      -%� ��V	 ��$�� @� F9�	�1      
�2 �������� ������� 
 *���C����  ���& �	��.: 

1. ) ��7 ��G� G��� �����= �� ��)�. 
2.  �& D���E�& �& D�2�& ��.� ��2 G����� ���	 ��& +�	 ��C���� ��� &�	� �& -%� >$	

 �=� ������ G�����@ F# F[ F$. 
3.  '����	 G��� )SPSS#��C��� +����� #��	.�� +���� ��	 . 

 
D����= : ��C���� 9��Variable Type 

    
��=�� ���$�� ���  ����$��Type � F          �& ;��� ��C���� ��. �/1 �� ����� ���$�� �/, ������
 �E�� 
2 ����$�� *���C���� >�� ����7 N�/.� ;��� ��XData View. 

 �G�� ��� ����� ��� ����� ?���� ��� �0O� F
��=�� ���$�� 
2 
����� : 
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���� ����� ?���� �"� �� �.���*���C���� �� ������� 9���!� : 

:���]� ��C���� 9�� 


:���2)� 9���� �,� ;��� ��C��� �	��. �.��� F ����$�� *���C���
 
,� L��& ?�7	Comma �&Dot HH �&Scientific ,  

Numeric 

D"=� *������	 *E��� �& T������ �=�� ��C�� Date 

� ����� ���E �=�� ��C��
.���!� �)���� G��. ��$���. Dollar 

 ��C����E �=�� �������	 ���$�� 7	: �.��� ����� � 
Edit � Options � Currency 

Custom Currency 

 ;G�� ��C�� �,)D"=�  ���&.( String 

����� @	�� �������	 �.������� ?	���� @	����� 8��=�� �����$�� ��E . 
 

D�=��= : ��C���� >��Variable width: 
     ��� ��� ����� 8��=�� ���$�� ������         ����� ��.��� F��C���� ���E >�$� ��������� *���

        ��� �����	 �& ?	���� ����� ?���� �7���	 ��C���� >��   
�2 �0�!�      ���	����� ������� 
8��=�� ���$�� 
2 ��C����  

 
D�$	�� : ��� *������ ���A$��Decimals 

        ���A$�� *������ ��� ����� @	���� ���$�� ������  �������  ��$���A$��    *����C���� 
2 ;
����$�� F�(�!� ��1� ���!� ��1 �0�!� �7���	 ���A$�� -������ M���1 �& #���G �.��� :  

 
 �������	 �& ?������ ��� ��C���� 9�� ����� ��������Variable Type. 

 
D����� :+�� ��C���� Variable Label: 

��C���� +��� ���$�� �/, ������ �=��� ��	� ��$2 F #��	$�� ������� �.�� ��K2 �Student's 

Id Number  +��� id_num� F �& �.�� ��� ������ ��1 G��256    ��=V�� ��0O�� F
'����	 *�%��� 
2 +���� SPSS. 

 



 14

D����� :+�� ������ Value Labels 
             Q��� ;��$�� ��C���� ��E �& ;& F
(�� ��C�� ;��$�� ��C���� ��.� ������.$�  R *������

��   F
(���� ��C��   �%��� �K2          Q/, ��$� J:�� #��	$	 *����	�� 
2 ����� ����� +��� G�	�
�����  � 
����         '����	 *�%��� 
2 �0�(� ������ �� D)�	 �0OSPSS      �K�2 ��=��� ��	� ��$2 F

         ����� F?���� �, ?	���� ��=��� 
2 -"7�� M�������E�� .     ������ ���� �.�� ��K2 N�/	�
"1 "-"7� ������� ?������ "2 " ������� ������� -"7�"3 "����E)� -"7�.  

M����� ������ 
?���� 1 

����� 2 

����E� 3 

. ���%�� 
2 ����� +���� ���%�� 
2 �� ��� �0O� ;/�� 
����� ����� @	�� ������ F?	����
 ��C���� ��	����� ������ ��� �����major ��� ;/�� R����� ���$���  ����� Values. 

 
 ���.� ���%��� ��7����� ����value �E��� -�.�� 1 ���.� ���%��� ��7����� ���� �= value 

label -�.�� Marketing �G�� ���� �= add   F����� @��%� ����$�� ��. �= F����$�� �2�:�
 �= ���7C:� ��� OK ���  �0��)������ @��% �� . 

D�$	�� : #���(��� �����Missing Values 
 #���(� ��E �0�& ��� ����� >$	 ���� 
2 8�	�� �	X� ���) #��%�� ����� Q/, �& ;&

 
����� ������ 
2 �0����1 -X�� ) ���.�� D"�&-�	�!� �� -	� ;!( �.�� ��K2 F
;/�� ���$�� 
2 @�� 
��� ������ ��� ����� ��� �0O� ;/��� 
����� ����� @	�� ������� 

 ����$�� ���Missing:  
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 @	�� ;���� ��� ?	���� �����3
,� *����� :  

 
]�:��� #��	$�� 

 �%�� )#���(� ��E no missing values 
 ��E& �	 F��� #���(� ��E3��E  Discrete missing values 

 ����.�1 @� #���(� ����� L�� ����
Q��� #���(� ���E ����. 

Range plus one optional discrete 

missing value 

   ��.� �����      �%��� D"�& #���(� ��C���� ��E�  ��$      
(2 F*����	�� 
2 *��,�A� ��%�  ����� Q/,
 ��"��� �K2 ��.� �X��2� #���(� ��E ��1 D������� ��� 

 
D����= : ���$�� >��Column Width: 
  �=��      ������� G����� ��� ���$�� >��  F��C���� �	.& ���$�� >�� ��.� �& -%�� �� 

      � F��2 ��:��� ��C���� >�� ;���� �&   ����$�� >�� ���C� �.�� ;!  ���C��  �7����	
 ���$�� ��� -�*����	�� >�� �E�� 
2. 

 
D�$��� :M��� #�/�� Alignment: 

� ���$�� �/, ������� ���� M��� #�/�� 7	:�� ��"� �.���C�� F��	 N�/ ���� ��� ���� �����
 �$	�������C��� ��� ����� �=  �%���� �0���� �����) �(�W�	������ #�/����. 

������ ���� ��1 M��� #�/���. Left 
������ 7�� ��1 M��� #�/���. Center 
������ ���� ��1 M��� #�/���. Right 

�V	 ��$�� @� 
, ��:���2)� #�/���� (Right). 
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D��A�� : R�����Measurement: 


����� ���� ��� �0(���� �.�� 
���� ��C���� *����	�� ����� ����� ���$�� �/, �������: 
Scale+������ �/, �������  ����$�� *����	�� )
�.�� R����� ��	���� ( ��� ��)�  �7�� �&

���� ��C�� ��C���� �&. 

ordinal �      	������ *���C���� R���� +������ �/, ��������        ���C���� ���E -���� �.�� 8� 
      ��& ��� ��)� 
7$� 8�	 -���� �.��   �����         ?��(�� ���� �.�� ) �.�� D���G��� �& D�������

 ����� 
2 -��7 ����� D"=� �E�	 �0��	)+�$: F��	�� F7���� F��% FD��% ��% FG���� ( 

nominal  +������ �/, ������� 
,� ����)� *���C���� R���� *��(�� �� ��� �0� *���C��
      L��!� ��� �,��� ���:2& ���)     D���G��� �& D������� �0	���� �.�� ) (  �=�   @���%��� �����

 �0���� -� -"7�� ����� �=� �& 8��1� ��./ ��1)����E� F����� F?����(. 
 *���C���� *����$��� +��$� �$	��������=��� 
2 #��./��� F �A�A �0O� variable view 


�� ��.: 

 

����� ���� ��� *����	�� ��� �A�A 
2 *����	�� >��� �E�� ��.� *����	�� ����1 �$	�: 
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 �$	� �0��)� F*����	�� ����1 �� �	��7��� ������� *"�����	 ������ G,�% +���� ��.�  .
 �� �.V��� -%� F���� ;V	  �	�� �	E�& ��� �����	 N�/� +���� O(+���� O( �����. 

 
� �0O� N�/	+���� ��� ���� -�7� ;/��� 
����� ����� @	��. 

 
   ��.� N�/	����    �, +���� students.sav  . +�� J�(�� *����	     D��	�� �G��    ���!� �����

Open    ����E �� File    ��	��. �.�� ;/��� �G���� +���� ��� -�7� ��� @	�� ��� �0O� �= F
 ���� 
2File name *����	 *�(�� ����E �� Q������ �& SPSS. 

 
 ��� 7�	� 
���1 ����-"7�� *����	. 

 >�� @� *�	��7��� -"7�� 
�.����� ��$��� 7���� �2�$� 
2 �	X��� ����� �& >�(��
D�����	 '������  .
����� ���� ��� �����	 N�/ ����: 
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����� ����� @	�� �0O� N�/	�: 

 
  � �) D��O��            -���7�� R�% -� N�/� 
�.����� ��$��� 7���� �2�$� �, +�0�)   �& ��./

�=�&( ��C���� @:� Fgpa  �$	���� *���C���� ����E 
2 Dependent List  @�:�� gender 

 �������� *���C��� ����E 
2Independent List ��� �����	 N�/�    ��.� #����%��� 
����E. 
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 ��� �����	�OK������ ��� �0O� '������ >��� �A�A 
2 ������� '. 

 
 F�����	 '������ ��=���� �����Bar *������� ����E �� Graphs F#���V. *����	�� ��=��� N�/� 


����� ����� @	�� ��� �0O� N�/	�. 
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  �����K	Simple     ��� ����� �= FDefine           ������ ������� 
������ ����� @	�� ��� �0O� F
 ������ *�������  �����	 �0��=��           ���(�� 
2 ���(���	 �0� ?�7��� 
���� L��& M����� 

8��=��. 

 
 ��� �����	�OK���� *������� >$	 �2�:1 �� ;/��� 
����� 
���	�� ����� �,�A� F. 
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