
 

 

 

 

 ايام 10ساعه عدد االيام  20عدد الساعات  برنامج الجداول االلكترونية )االكسل(

 )وصف البرنامج التدريبي ) الدورة التدريبية 

مفيد ملعالجة البيانات وقد  كسلواأل هو برنامج يستخدم إلنشاء جداول البيانات، القوائم، امليزانيات، والرسوم البيانية

وتسمى جداول  .تم تصميم البرنامج عن طريق شركة مايكروسوفتوقد يستخدم للقيام بعمليات حسابية متقدمة. 

أو أكثر وكل صفحة تتكون من   worksheetكل كتاب عمل يتكون من صفحة  workbookالبيانات في اكسل بكتاب عمل

 . Cells اطع لتشكيل خاليا، والتي تتق Rowsوصفوف  Columnsأعمدة

 

 الهدف العام من البرنامج التدريبي 

يهدف البرنامج الى تعريف املتدربين املشاركين بكيفية التعامل النظري والعملي مع واجهة العمل لدى برنامج االكسل 

الشركات واملؤسسات في والتعرف على االدوات املوجودة بالتطبيق لتسخيرها في االعمال املكتبية اليومية التي تستخدمها 

االعمال املحاسبية واملكتبية املختلفة وكذلك تمثيل البيانات املختلفة بعدة اشكال وانماط من خالل املخططات 

 املضمنة داخل التطبيق.

 االهداف التفصيلية للبرنامج التدريبي 

 االعمدة والصفوفوطريقة االستخدام لألوراق والخاليا و  التعريف بمفهوم التطبيق ومجاالت استخدامه. 

 الرئيسية مثل الحفظ والطباعة والتنسيق وقائمة ادراج وقائمة الصيغلواجهات كيفية التعامل والتطبيق ل. 

 لألدوات املرتبطة بكل واجهة رئيسية بالتطبيق. كيفية التعامل والتطبيق 

 كيفية التعامل والتطبيق للمخططات واشكالها املوجودة بالتطبيق 

  يات للعمليات الحسابية التي يمكن استخدامها داخل الخاليا للتطبيقالتعرف على االولو 

 .كيفية التعامل والتطبيق للصيغ والدوال الحسابية ومجال استخدامها في االعمال املكتبية واملالية 

 .التعريف بتخطيط الصفحة وتنسيقها قبل الطباعة النهائية للمصتف في التطبيق 

 



 

 

 

  موضوعات البرنامج التدريبي 

 الزمن املتوقع للتدريب وعات البرنامج التدريبيموض

  املواضيع الفرعية التالية ويشمل البياناتمع  الرئيس ي: العملاملوضوع 

 دقيقه 30 إدراج الصفوف واألعمدة

 دقيقه 30 دمج ، وتقسيم ، ونقل الخاليا

 دقيقه 30 استخدم القص والنسخ واللصق

 دقيقه 30 استخدام البحث واالستبدال

 دقيقه 30 إخفاء وإظهار الخاليا

 دقيقه 30 استخدام اللصق الخاص

  

ويشم  املوضوعست   سكل  االسسسة استخدام أدوات االاملوضوع الرئيس ي : 

 الفرعة  التسلة 

 

 دقيقة 45 كيف تعمل مراجع الخلية والصيغ

 دقيقة 45 األساسية formulas استخدام الصيغ

 دقيقة 45 األساسية functions استخدام الوظائف

 دقيقة 30 عمل التدقيق اإلمالئي

 ةدقيق 30 استخدام أدوات الفرز والتصفية لتنظيم بياناتك

 

 تنسيق النصاملوضوع الرئيس ي : 

 ويشمل املوضوعات الفرعية التالية

 

 دقيقة 45 تغيير نوع وحجم ولون النص

 دقيقة 30 (تطبيق تأثيرات النص )مثل غامق ومائل وتسطير

 دقيقة 30 تطبيق الحدود وملء الخاليا

 دقيقة number format 30 وتنسيق األرقام text direction تغيير اتجاه النص

 دقيقة 30 مسح التنسيق من النص

 



 

 

 

 

 

وادراج   Shapesإدراج األشكسلو  Pictures إدراج الصور : املوضوع الرئيس ي 

 ويشم  املوضوعست الفرعة  التسلة  chartsاملخططست 

 

 دقيقة 60 إدراج صورة من جهاز الكمبيوتر أو عبر اإلنترنت

 دقيقة 60 وتغيير حجم الصورة Cropping االقتصاص

 دقيقة 60 ترتيب األشكالو  تحرير األشكالو  إدراج األشكال

 دقيقة 60 إضافة نص إلى األشكال

 دقيقة 60 تدوير األشكال

 

   Equationsإدراج املعادالتاملوضوع الرئيس ي : 

 ويشمل املوضوعات الفرعية التالية 

 

 دقيقة 180 إدراج معادالت جاهزة

 دقيقة customized 180 إدراج معادالت مخصصة

 

 

 


