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 مدخل
 

 في االقتصاد؟ Excelلماذا نتعلم برنامج 
 من تنفيذ العمليات الحساااااابية العامةيمك ِّننا  Microsoft Excelإن برنامج 

 .تنظيم وتحليل البياناتو 
عن إجراء عمليات الجمع والطرح والضااااااار   ، فضاااااااالا نا من خاللهكما يمكن

أو وساايط ا  والقساامة، حسااا  إجمالي مجموعة من الأيم أو إيجاد متوسااا قذم الأيم
 .إلخ أو منوال ا أو توزع ا أو تحديد االرتباط فيما بين ا.....

إلى  التوصاال نااألساااسااية، يجعل بنمكان يةكما أن اسااتخدام العمليات الحساااب
صاااافي ةيمة األرباح من خالس حساااا  أجور المولفين على أساااال سااااعات العمل 

 ومعدالت الرواتب التي يتقاضون ا.
 قليل من العمليات الحسااابية التي يمكن اا وقذم العمليات الحسااابية تم ل عدد

 الأيام ب ا. Excelلبرنامج 

 
 ؟Microsoft Excel 2013ما هو برنامج 
عشر من برنامج  الخامسقو اإلصدار  Microsoft Excel 2013برنامج 

 .Microsoftلشركة  الجداوس االلكترونية
مجموعااة من الخاليااا المرتبااة في أسااااااااااااااطر عبااارع عن  والجاادوس االلكتروني

األسطر واألعمدع لجدوس معين، وأعمدع، ويمكن أن تحتوي الخاليا تساميات كسسماء 
 أو ةيم عددية أو نصية، أو عالقات حسابية ومعادالت رياضية.

تشكل األعمدع والصفوف والخاليا المكونات األساسية لورقة العمل. فالعمود 
 بينما الصااا  ،عبارع عن سااالسااالة عمودية من الخاليا المتجاورع من األعلى ل سااافل
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 يدعى التقاء الصااااا و من اليمين إلى اليساااااار،  عبارع عن سااااالسااااالة أفأية من الخاليا
 .بالعمود بالخلية
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 واجهة البرنامج
 

 :Excelفتح برنامج 
 :بعدع طرق مختلفة Excelيمكنك فتح برنامج 

 يمكن أن يتم فتحه من قائمة ابدأ. -
 يمكن أن يتم فتحه من اختصار في شريا الم ام. -

ر على الرم  مرتين مرئياااا على سااااااااااااااطح المكتااب، قم بااالنق Excelإذا كااان رم   -
 .لفتح البرنامج

 

 :Excelالتفاعل مع برنامج 
 :وقي مكونة مما يستيواج ة تطبيق المستخدم.  تظ ر Excelعند فتح 

 . شريا العنوان1
 شريا أدوات الوصوس السريع. 2

 . عالمات التبويب3 
 التبويباتأوامر . 4
 مربع االسم. 5
 الصيغةشريا . 6
 مساحة العمل. 7
 المصن أوراق تبويبات . 8
 شريا المعلومات. 9

 أشرطة التمرير. 11
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 الوصول السريعأدوات العنوان وشريط شريط 
 

 شريط العنوان:
 :قسمانويضم ، Excelفي الج ء العلوي من شاشة  العنوانيقع شريا 

 
 في وسا الشريا األعلى. يضم اسم المصن ، ويتوضع القسم األيمن: .1
 :بالترتيب من اليسار(يتضمن األزرار التالية ) :القسم األيسر .2
 .Alt+F4، ويمكن تنفيذ األمر باستخدام زري إلغالق تطبيق البرنامج :إغالق -
 لتغيير حجم نافذع التطبيق. :استعادة -
 إلخفاء النافذع في شريا الم ام. :تصغير -
إل ار عالمات  -إخفاء الشاااااااااااريا تلقائياا يتضااااااااااامن:  خيارات عرض الشرررررررريط: -

 إل ار عالمات التبويب واألوامر. -التبويب
 .F1ويمكن الوصوس للتعليمات بالضغا على مفتاح  التعليمات: -

 
 :شريط أدوات الوصول السريع

من مكونات واج ة التطبيق الم مة. وشاااااريا أدوات الوصاااااوس الساااااريع وقو 
 على المي ات التي تعتمد علي ا.طالعاا اقابل للتخصيص بالكامل ويوفر 

، Excelفي الج ء العلوي من شااااااشاااااة أدوات الوصاااااوس الساااااريع يقع شاااااريا 
 :رمن اليمين إلى اليساقي ، قابلة لل يادعافتراضية  ثالثة أوامر يضمو 
لحفظ التغيرات التي تم إجراؤقا على المصاااااااااااان ، ويمكن تنفيذ األمر  :زر حفظ -

 .Ctrl+S مفتاحيباستخدام 
 يمكن ألي شااخص أن يرتكبحيث للتراجع عن آخر أمر تم تنفيذم،  :زر تراجع -

طريقة قذم ال Excel يوفر ، وبالتالي، خاصااااةا عند إنشاااااء ورقة عمل معقدعسخط
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احي مفت، ويمكن تنفياذ األمر باسااااااااااااااتخدام للتراجع عن اإلجراءات غير المطلوباة
Ctrl+Z. 

لتكرار آخر أمر تم تنفيااذم، أو التراجع عن آخر تراجع، ويمكن تنفيااذ  :زر تكرار -
 .Ctrl+Yمفتاحي األمر باستخدام 

 .بالتحكم ب ذا الشريايسمح  :ل السريعوزر تخصيص شريط أدوات الوص -

 
 :تخصيص شريط أدوات الوصول السريع

يمكن  ، حيث%111شاااااريا أدوات الوصاااااوس الساااااريع قابل للتخصااااايص بنسااااابة  -
 إعادع موضعه، إضافة أي أمر، أو إزالة كافة األوامر.

نقر سا م الساحب ل سفل الواقع على يسار نلنقل شاريا أدوات الوصاوس الساريع  -
 (.إل ار أسفل الشرياونختار )شريا األدوات 

نقر سااا م الساااحب ل سااافل نضاااافة أوامر على شاااريا أدوات الوصاااوس الساااريع إل -
ونختار األمر المطلو  إل ارم من القائمة ت الواقع على يساااااااااااار شاااااااااااريا األدوا

 الموجودع أو من قائمة األوامر اإلضافية.
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ل ر انقر ببال إلى شااااريا أدوات الوصاااوس السااااريع مباشااارع إضاااافة أمركما يمكن  -
إضاااافة إلى شااااريا أدوات فتظ ر قائمة نختار من ا )على األمر للماول ن مياأل

 .(الوصوس السريع

 
ماول للن مياألال ر نقر ببالشااااريا أدوات الوصاااااوس الساااااريع إزالة أوامر من تتم  -

إزالة من ) الموجود في شااااااريا أدوات الوصاااااااوس الساااااااريع، ثم اختيارمر األعلى 
 . (شريا أدوات الوصوس السريع
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 استخدام قائمة ملفو  لمحة عن المصنفات
 

وتحتوي ورقة العمل يمكن أن يحتوي المصاااااااان  ورقة عمل واحدع أو أك ر  
 بيانات.بدورقا على مجموعة كبيرع من الخاليا التي تحتوي على 

ل  يمكن معاينة الم، حيث بتعديل المصن  ككيان مفردمل  تسمح قائمة و 
وطباعته وإجراء تغييرات على خصااااااااااائص المل  واقتسااااااااااام المل  مع آخرين وغير 

 التي تشمل: (مل )ذلك، وكل ذلك باستخدام قائمة 
 معلومات: (0

للتحكم في أنواع التغييرات التي يمكن أن يجري اااااا  :حمرررايرررة المصرررررررررنف -أ
 األشخاص على قذا المصن ، وفي ا يتم:

 لإلعالم بسن المصن  ن ائي ومخصص للقراءع فقا. وضع عالمة كنهائي: -
 التشفير باستخدام كلمة مرور. -
للتحكم في أنواع التغييرات التي يجري ا المستخدمون  حماية الورقة الحالية: -

 الية فقا.على الورقة الح
لمنع التغييرات غير المرغوبة على بنية المصاااااااان   حماية بنية المصرررررنف: -

 كنضافة أوراق ما شابه.
لمنح أشخاص حق الوصوس، مع عدم قدرت م على التحرير  تقييد الوصول: -

 والنسخ والطباعة.
ع إضاااااافة توةيللتحقق من تكامل المصااااان  بواساااااطة  إضرررافة تو يع رقمي: -

 رقمي غير مرئي.
 :ويتم فيه ن مشاكل:البحث ع - 

أي فحص المصان  للبحث عن أية معلومات شخصية أو  :فحص المستند -
 مخفية.خصائص 
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ذوي  ىفيما يتعلق بالمحتوى الذي يتعذر عل :التحقق من إمكانية الوصرررول -
 .االحتياجات الخاصة قراءته

المي ات التي ال تعتماادقااا اإلصااااااااااااااادارات  للتحقق من وجود :ترردقيق التوافق -
 السابقة.

 .أو حذف ا السترداد المصنفات غير المحفولة إدارة إصدارات: -ج
النتقااء ما يمكن للمسااااااااااااااتخدمين رؤيته عند  خيرارات عرض المسرررررررررتعرض: -د

 عرض المصن  على ويب.

 جديد: (9
عرض قاائمة بالقوالب الجاق ع ( من قاائماة )مل ( يتم جاديادبااختياار األمر ) -أ

 بحيث يمكن فتح أحدقا والعمل عليه. Excelالمتوفرع من مصنفات 
 .Ctrl+Nويمكن إنشاء مصن  فارغ جديد بالضغا على مفتاحي  - 

 :فتح مصنف (3
 بالضاااااااااغااألمر )فتح( من قائمة )مل (، أو يتم اختيار لفتح مصااااااااان  موجود 

 .Ctrl+Oعلى مفتاحي 

 وقناك عدع خيارات تظ ر عند تنفيذ قذا األمر وقي:
بآخر المصاانفات التي تم فتح ا، وبالتالي  لعرض قائمة المصررنفات األخيرة: -أ

 يمكن النقر على أحدقا لفتحه.

 - Drive:  لفتح مصن  تم حفظه على موقعOneDrive. 

 لفتح مصن  تم حفظه على أحد األقراص. كمبيوتر: -ج

 حفظ: (4
إذا كااان المصاااااااااااااان  المراد حفظااه جااديااد فاانن أمر )حفظ(  الحررالررة األول : -أ

)إمااااا على موقع  واختيااااار موقع الحفظ للمل ساااااااااااااايطلااااب إعطاااااء اساااااااااااااام 
OneDrive )ويمكن أيضاا تحديد نوع أو على أحد األقراص في الكمبيوتر .

 .المل 
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إذا كاان المصاااااااااااااان  المراد حفظااه موجود فاانن أمر )حفظ(  الحرالررة اليررانيرة: - 
 .نفسه المصن على  تم إجراؤقاأي تغييرات سيحفظ 

 :باسمحفظ  (5
 يد فنن أمر )حفظ باساااام(المراد حفظه جدالمصاااان  إذا كان  الحالة األول : -أ

ع أيضاااااا تحديد نو  يمكنو واختيار موقع الحفظ.  للمل ساااايطلب إعطاء اساااام 
 .المل 

فنن أمر )حفظ باسم(  المصن  المراد حفظه موجودإذا كان  الحالة اليانية: - 
اسااااااام جديد وعأو موقع حفظ جديد. ويمكن  المصااااااان حرية إعطاء  سااااااايتيح

 بتغيير شاااااااااايء تم الأيامإذا مع مالحظة أنه يد. أيضاااااااااااا تحديد نوع مل  جد
 الموجود األصلي. المصن ، فلن يتغير والحفظ باسم

 .Ctrl+Sولتنفيذ أمر الحفظ يتم الضغا على مفتاحي 
 :طباعة (6

الأيام بجميع نشااااااااااطات الطباعة من موقع واحد في قائمة ب Excelيسااااااااامح  -أ
معاينة للشاااااااااااااكل )طباعة( في قائمة )مل (، حيث تتم  من خالس أمرمل  

 .المطبوع على الجانب األيسر من الشاشة المل الذي سيظ ر عليه 
 .الطباعةخيارات لفتح  Ctrl+Pويمكن الضغا على مفتاحي  - 

 : خيارات الطباعة ومن أهم
األمر خصاااااائص الطابعة تحا عنوان  ننقرإلعداد خيارات معينة للطابعة،  -

خيارات إلعدادات اللون، وحجم لدينا سااااااااااايكون التي يتم اختيارقا، و  الطابعة
 ،الصفحة، ونوع الورق، على الرغم من اختالف خصائص بعض الطابعات

 (.وافقموتطبيق ا بالنقر على زر )ريدقا نبنجراء تغييرات  وقنا يمكننا الأيام
 .طباعة التحديد -طباعة المصن  بسكمله -طباعة أوراق نشطة -
 تحديد أرقام الصفحات المطلو  طباعت ا. -
 ب الصفحات أثناء عملية الطباعة.ترتي -
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 أو أفقي(. عموديالورق )اتجام تحديد  -
 ...A4 – B5 – A5 – Letterتحديد حجم الورق  -
 تحديد قوامش الطباعة. -
 تقليص حجم الورقة المطبوعة ليتم احتواؤقا في صفحة واحدع. -

 
 

 مشاركة: (7
ومن ثم  OneDriveبحيث يتم حفظ المصااان  إلى موقع  دعوة إشررخا : -أ

 مشاركته مع اآلخرين بحيث يتم الوصوس إليه من أي حاسو  عبر الشبكة.

حيث يتم إرساااااس المصاااان  بالبريد االلكتروني بسحد الصااااي   بريد الكتروني: - 
 التالية:

 أي نسخة يتلقاقا الجميع للمراجعة.  إرسال كمرفق: -
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بحيث يسااااامح للجميع بالعمل على النساااااخة نفسااااا ا من قذا  إرسررررال ارتبا : -
 المصن ، ويرى الجميع التغييرات األخيرع.

يحافظ على التخطيا والتنساايق والخطوط والصااور،  :PDFإرسررال بتنسرريق  -
 وال يمكن تغيير المحتوى بس ولة.

يحافظ أيضااااااااا على التخطيا والتنسااااااايق والخطوط  :XPSإرسررررال بتنسرررريق  -
 تغيير المحتوى بس ولة.والصور، وال يمكن 

وقو يغني عن الحاجة إلى الفاكس، ولكنه  كفراك  عبر إنترني::إرسرررررررررال  -
 يحتاج إلى موفر خدمة الفاكس.

 تصدير: (8
أو مسااااتند  PDFكمل   حفظ المصاااان يمكن  :PDF/XPSإنشررراس مسرررتند  -أ

XPS بحيث يحافظ على التخطيا والتنسااايق والخطوط والصاااور، وال يمكن ،
 بس ولة، ولكنه يحتاج إلى برامج خاصة لعرضه.تغيير المحتوى 

 .حيث يمكن اختيار تنسيق آخر للمل  :تغيير نوع الملف - 
 :إغالق (2

، أو األمر )إغالق( من قااااائمااااة )مل ( يتم اختيااااار مفتوحمصاااااااااااااان   إلغالق
 .Ctrl+Wبالضغا على مفتاحي 

مل  إن لم منذ فتح ال تم إجراؤقاحفظ أي تغييرات التطبيق يطلب وفي الحالتين 
مفتوحاا  Excel برنامج تم الأيام بحفظ ا. كما أنه عند تنفيذ قذا األمر يبقىكن قاد ي

 .على عدع مصنفات في وقا واحد(يتم عمل الن ا)خاصةا إذا ك
 خيارات: (01

إلضفاء لمسة خاصة على التطبيق بتعديل شكل أشرطة األدوات أو اختيار 
 ولائ  إضافية للتطبيق.
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 استكشاف المصنف
 :استخدام أوراق عمل

للملفات الجديدع التي المصن  عبارع عن ورقة عمل واحدع أو أك ر. ويكون 
بينما  Excel 2013واحدع في اإلصاااااادار  ورقة عملتلقائياا  Excelيتم إنشاااااااؤقا في 

 .كانا ثالثة أوراق في اإلصدارات السابقة

 حالياا بالخا الغامق.عمل علي ا يتم الالعمل التي  ورقةيكون اسم  -
+( بجااااناااب تبوياااب الورقاااة بعاااد األوراق الموجودع ننقر على زر ) ورقررة إلدراج -

 األخيرع.

 

نضااااااااااااااغا بال ر  إلدراج ورقرة جديدة -
اليميني على تبويااااااب الورقااااااة المراد 
إدراج ورقاااة جاااديااادع قبل اااا ثم نختااااار 
األمار )إدراج( فاياظا ار مارباع حوار 
نختاار مناه )ورقة عمل( وننقر األمر 
)موافق( فيتم إدراج ورقة جديدع يمكن 

  إعادع تسميت ا والعمل في ا.
نضاااااااااااغا بال ر اليميني على تبويب الورقة ونختار األمر )حذف(،  لحذف ورقة -

فتظ ر رسااااااااالة تسكيد الحذف نختار من ا )حذف(. مع االنتبام على أنه ال يمكن 
 تنفيذ أمر التراجع عن عملية الحذف.

نضاغا بال ر اليميني على تبويب الورقة ونختار أمر )إعادع  لتغيير اسم الورقة -
ونكتب  Deleteساام القديم محدداا بلون أسااود. نضااغا تساامية(، فيظ ر لدينا اال
 .Enterاالسم الجديد ثم نضغا 
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من مكان ا نضاااااغا علي ا بال ر اليميني ونختار األمر )نقل أو  لنقل ورقة عمل -
نساااااااااخ( فيظ ر مربع حوار: نحدد المصااااااااان  الذي نريد نقل الورقة إليه، ومكان 

ة . كما يمكننا نقل الورقتوضاااع الورقة بين أوراق المصااان ، ثم نضاااغا )موافق(
 عن طريق السحب واإلفالت.

نتبع نفس الخطوات السابقة مع تحديد الخيار )إنشاء نسخة(.  لنسر  ورقة عمل -
كما يمكن النسااخ عن طريق السااحب واإلفالت مع اسااتمرار الضااغا على مفتاح 

Ctrl. 

 
 

 .(نضغا بال ر اليميني على تبويب الورقة ونختار أمر )إخفاء إلخفاس ورقة -
نضااااغا بال ر اليميني على تبويب أية ورقة ونختار األمر  إلظهار ورقة مخفية -

 )إل ار( فتظ ر نافذع نختار من ا الورقة المراد إل ارقا وننقر زر )موافق(.
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نضغا بال ر اليميني على تبويب الورقة ونختار أمر )حماية  لحماية ورقة عمل -
ورقة(، فيظ ر لدينا مربع حوار نكتب فيه كلمة مرور ونحدد خيارات الحماية ثم 

 ننقر زر موافق.

نضااااااااااااااغا بال ر اليميني على تبويب الورقة المحمية  إللغراس حمرايرة ورقرة عمل -
 حوار نكتب فيه كلمة مرورونختار أمر )إلغاء حماية ورقة(، فيظ ر لدينا مربع 

 ثم ننقر زر موافق.

عن غيرم نضااااااااااااااغا بال ر اليميني على تبويب الورقة  لتمييز تبويرب ورقة عمل -
 ونختار أمر )لون عالمة التبويب(.

 
نضااااااااااااااغا بال ر اليميني على تبويب أحدقا ونختار األمر  لتحرديد كافة األوراق -

ضغا بال ر اليساري على أحد )تحديد كافة األوراق(. وإللغاء تحديد المجموعة ن
  قذم األوراق.

 نضغا بال ر اليساري على تبويب الورقة. لتحديد ورقة واحدة -
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نحااادد الورقاااة التي تقع في أوس المجااااس ومع  لتحررديررد مةموعررة أوراق متترراليررة -
في لوحة المفاتيح ننقر على تبويب الورقة  Shiftاسااااتمرار الضااااغا على مفتاح 

 األخيرع في المجاس المراد تحديدم.
نحدد الورقة األولى ومع اسااااااااااااااتمرار الضااااااااااااااغا على  لتحديد أوراق غير متتالية -

 في لوحة المفاتيح ننقر على األوراق المراد تحديدقا. Ctrlمفتاح 

 المراد العمل بساااااااااااااا ولاة بين أوراق العمل بالنقر على تبويب ورقة التنقرل يمكن -
 .Ctrl + Page up & Ctrl + Page down، أو باستخدام ال رين عرض ا
 

 :الخلية النشطة
 عمل علي ا حالياا.يتم الخلية  ةعبارع عن اسم يعطى ألي النشطةالخلية  -

 على خلية في ورقة عمل، يظ ر إطار غامق حول ا. بالنقر الأيام عند -

أية لب مغايرفي الصاااااااورع، عناوين الصااااااافوف واألعمدع مظللة بلون يظ ر وكما  -
 وعنوان الخلية لاقرع في مربع االسم.العناوين، 

 
الصااااااااااااااورع )الخلياااة التي يحيط اااا حاااد غاااامق( قي الخلياااة  قاااذمفي  D5الخلياااة  -

 النشطة.

 
 :إدخال بيانات

ريد اسااااااتخدام ا )جعل ا الخلية النشااااااطة( نالطريقة المباشااااارع قو نقر الخلية التي  -
 .واإلدخاس
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 .طبعه في شريا الصي نشيء في الخلية النشطة، سيظ ر ما  إدخاسعند  -

 
 

 :إنشاس عناوين ورقة عمل
 يكون كل منول ،من الجياد عنوناة البيااناات لجعال ورقاة العمل مقروءع أك ر

ع صااااااااااعب جداا قراءع عديقرأ ورقة العمل قادراا على ف م البيانات ألنه ساااااااااايكون من ال
 صفوف وأعمدع ألرقام غير محددع.

ورقة العمل عبارع عن وصاااااااااااا  نصااااااااااااي بساااااااااااايا للبيانات التي  إن عناوين
 إجمالي المبيعاتعلى سااااااااابيل الم اس، إذا احتوت ورقة العمل معلومات فتعرضااااااااا ا. 

 .بعنونة البيانات نقوم، حسب األعوام لبعض الشركات
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 :وميزة تعبئة تلقائيةاستخدام متسلسلة مرقمة 
وذلك بنكماس  الوقا Excelعند إدخاس بيانات خاصاااااااة بمتسااااااالسااااااالة، يوفر 

بندخاس متسالسالة من األرقام أو أيام األسبوع أو ش ور السنة  الأيامفعند  المتسالسالة.
 قومنحاجة إلدخاس كافة عناصر المتسلسلة. فقا نكون بأو أية متسلسلة أخرى، فلن 

كماس إل تعبئة تلقائية مي ع بكتابة أوس عنصاااار أو عنصاااارين من الساااالساااالة واسااااتخدم
كتب نفي إدخاس أيام األسبوع في ورقة عمل،  نافعل سابيل الم اس، إذا رغب السالسالة.

" إلدخاس ستخدم "تعبئة تلقائيةنبدأ به( و نريد أن نالسبا )أو أي يوم من أيام األسبوع 
يااة بكتااابااة الساااااااااااااابااا في الخل نقومإدخاااس يوم وترك يوم، في  نااانذا رغبفاا بأيااة األيااام.

 باستخدام "تعبئة تلقائية". نقوماألولى واالثنين في الخلية ال انية ثم 

 
قو  Excelمن  األخيرع اتحتوي علي ا اإلصاااااادار تمن المي ات الجديدع التي 

نضااااااافت ا إلى قوم بنال ر "خيارات التعبئة التلقائية" الذي يظ ر بجانب البيانات التي 
ورقة العمل باساااتخدام "تعبئة تلقائية" أو "تعبئة المتسااالسااالة". فيما يشااابه إلى حد كبير 

يؤدي النقر فوق ال ر "خيارات التعبئة التلقائية" إلى ل ور و ال ر "خيارات اللصااااق"، 
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اتخااذقاا فيماا يتعلق باالخاليا التي تسثرت  Excelقاائماة بااإلجراءات التي يسااااااااااااااتطيع 
 التعبئة.بعملية 

 
 يلخص الجدوس التالي الخيارات المتوفرع في القائمة:

 اإلجراس الخيار

يقوم بنسااااااااااخ محتويات الخاليا المحددع إلى الخاليا الم شااااااااااار  نسخ خاليا
 إلي ا في عملية التعبئة.

تعبئة الخاليا الم شار إلي ا في عملية التعبئة بالعناصر التالية  تعبئة المتسلسلة
 في السلسلة.

تعبئة التنسيقات 
 فقا

نسااااااااخ تنساااااااايق الخلية المحددع إلى الخاليا الم شااااااااار إلي ا في 
 عملية التعبئة بدون إدخاس أية ةيم في الخاليا ال دف.

تعبئة الخاليا الم شار إلي ا في عملية التعبئة بالعناصر التالية  تعبئة بدون تنسيق
لى عل ا في المتسااالسااالة مع تجاقل أية تنسااايقات يتم تطبيق ا 

 الخاليا المصدر.
 .تعبئة سلسلة بشكل مشابه لسالسل مجاورع وبنفس النموذج سريعةتعبئة 
 

 :اإلكمال التلقائي
 ائياا أثناءتلق يساااااااعد اإلكماس التلقائي على إدخاس البيانات بتعبئة المعلومات

لمي ع قذم او بناءا على بيانات مشاااااااااااااااب ة في خاليا مجاورع في نفس العمود.  الطباعة
فعلة تلقائياا وقي مفيدع جداا إذا أردنا إنشااااااااااء قائمة أساااااااااماء أو إذا كنا تدخل نفس م

 .أنواع البيانات
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 :تحديد الخاليا
 مكن كتابةي، أو قر علي ا وسااتصاابح خلية نشااطةنيتم الفقا  تحديد خلية واحدةل -

 اسم ا في مربع االسم.

 العمود. نقر ب ر الماول األيسر على اسمبسكمله يتم ال لتحديد عمود -

 .رقم الص ب ر الماول األيسر على يتم النقر بسكمله  لتحديد صف -

أوس خلية في ضاااااع مؤشااااار الماول على يو  المتةاورة من الخاليا نطاقلتحديد  -
بالضااااااااااااااغا على زر الماول  يتم النقر مع اسااااااااااااااتمرارثم  النطااق المراد تحاديادم

وعة مالماول في أي اتجام الختيار صاااافوف أو أعمدع أو مج ، وسااااحباأليساااار
ظ ر عند ساااحب الماول عدد الصااافوف ع الحظ أن مربع االسااام ساااي  وسااايمن ا. 

 .تم اختيارقااألعمدع التي 

 
أوس خلية ومع اسااااتمرار الضااااغا  يتم تحديد المتةاورة من الخاليا نطاقلتحديد  -

 أزرار التنقل لتحديد النطاق المطلو . يتم استخدام Shiftعلى المفتاح 

نقر ب ر الماول األيساااااااااااااار على أوس يتم ال المتةاورةمن الخاليا  نطاقتحرديرد ل -
 يتم Shiftالمفتاح المراد تحديدم، ومع اساااااتمرار الضاااااغا على النطاق خلية في 

 .المراد تحديدم النطاقالنقر على الخلية األخيرع في 

 تحديد أوس خليةيتم  ( غير المتةاورةالنطاقات)أو من الخاليا  ةتحديد مةموعل -
النقر على الخاليا )أو يتم  Ctrlالمفتاح (، ومع استمرار الضغا على نطاق)أو 

 .( المراد تحديدقاالنطاقات

تتم كتابة أساااامائ ا في مربع االساااام  غير المتةاورة لتحديد مةموعة من الخاليا -
 .(A1;C5;D10)، م الا (;)مفصولة بفاصلة منقوطة 
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في مربع االساااااااااااااام، حيث  النطاقكتابة  تتم المتةاورة من الخاليانطاق لتحديد  -
خر خلية مفصااااااااااولين بنقطتين ):( م الا آو النطاق ضااااااااااع اساااااااااام أوس خلية في يو 

(A1:C5). 
ي ف ء النطاقاتكتابة أساااااااااااااما تتم غير المتةاورةالنطاقات لتحديد مةموعة من  -

 .(A1:C5;D5:F9)، م الا (;)مربع االسم مفصولة بفاصلة منقوطة 

وف )زاوية تالقي الصاااااافضااااااغا في ال اوية العليا يتم ال لتحديد كامل ورقة العمل -
 .Ctrl+Aبال ر اليساري أو باستخدام المفتاحين مع األعمدع( 

 

 :استكشاف ورقة عمل

، يمكن اساااااااااااااتخدام الماول وأشااااااااااااارطة التمرير بدون للتنقل داخل ورقة عمل 
 :استخدام

 .كل االتجاقاتب للتنقل خلية خلية :Arrow Keys مفاتيح األسهم -

 .األمام إلىخلية لالنتقاس خلية  :Tabمفتاح  -
 .الوراءلالنتقاس خلية خلية إلى  :Shift+Tabمفتاح  -
 لالنتقاس خلية واحدع إلى األسفل.: Enterمفتاح  -
- Page down :.للتنقل بمقدار صفحة صفحة ل سفل 
- Page up : ل على. صفحة صفحةللتنقل بمقدار 

- Alt + Page down :.للتنقل بمقدار صفحة صفحة ل مام 
- Alt + Page up : للوراءللتنقل بمقدار صفحة صفحة. 
- Ctrl + Home: .للتنقل إلى أوس خلية ضمن ورقة العمل 
- Ctrl + End:  ضمن ورقة العمل.بيانات في جدوس الللتنقل إلى آخر خلية 

- Ctrl + Arrow Keys : الصاااااا عالعمود ضاااااامن للتنقل إلى أوسعآخر خلية في
 .ل ككل إذا كانا فارغةورقة العم
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 :/ التصغيراستخدام التكبير
، بما عمود 16384صااااا  و 1148576 علىواحدع  Excelتحتوي ورقة عمل  -

ر المحتمل من غي ومع أنهخلياة لكال ورقة عمل.  ملياار 17مجموعاه أك ر من 
ب ااذا الحجم الكبير، إال أنااه من المحتماال جااداا التعاااماال مع  التعاااماال مع جاادوس

 أكبر من الشاشة. جدوس الكتروني
على عرض البيانات، يمكن اسااااتخدام مي ع التكبير والتصااااغير لتغيير  للمساااااعدع -

، %111تلقائياا مصااااانفات بتكبير  Excelيفتح حيث  ،نطاق عرض ورقة العمل
  .المعلوماتؤية قذا الرقم في شريا ر  يمكنو 
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 (الصفحة الرئيسية) تبويب
 

. قي التبويبااااات األخرى اعن باااا بحااااد لتميي م اا التبويااااب الحااااالي محاااادديكون 
ت. ولكل مجموعة اساام ا واألوامر الفعلية موجودع في الشااريا ومقساامة إلى مجموعا

 الخاص ب ا.

 
 :تبويب الصفحة الرئيسية سبع مجموعاتيحتوي 

 
 (:الحافظةمةموعة )

مجموعة الحافظة أوامر القص والنساااخ واللصاااق، وقي األوامر ال الثة توفر 
 التي يجب أن تكون مسلوفة وس لة االستخدام.

 

 عملية سحب وإفالت الخاليا: 
 .اختر أوالا خلية بالنقر علي ا لجعل ا الخلية النشطة (1

نقل مؤشاااار الماول اآلن إلى أحد طرفي حد الخلية النشااااطة. ساااايتحوس مؤشاااار ا (2
 .ى س م رباعي الرؤولالماول إل

 نقر واسحب محتويات الخلية إلى موقع جديد.ا (3

 .ترك زر الماول لوضع الخلية في موقع ا الجديدا (4
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 :قص ونس  ولصق الخالياأوامر 
أو  من بيانات)عني أن نضااااااع نسااااااخة من محتويات الخاليا ي ى نسااااااخ محتو إن  -

 ى محتو  نقلأما  مكانه. فير مع إبقاء األصااال آخمكان في  ...(رياضاااية  صاااي
 ر وحذف األصاال منآخمكان في عني أن نضااع نسااخة من محتويات الخاليا في

 مكانه.
نقال بياانات تم ( يCtrl + X)أو الضااااااااااااااغا على مفتااحي قص من خالس رم  ال -

 ن ا في ذاكرع الكمبيوتر. يخ  تالمصدر و 
نسااااااخ بيانات تم ( يCtrl + C)أو الضااااااغا على مفتاحي نسااااااخ من خالس رم  ال -

 ترك بيانات المصدر بدون معالجة.مع في ذاكرع الكمبيوتر ن ا يخ  تو المصدر 
ضااع البيانات تم و ( يCtrl + V)أو الضااغا على مفتاحي لصااق من خالس رم   -

 المقصوصة أو المنسوخة في موقع جديد يحددم المستخدم. 
يمكن عادعا لصااااق العناصاااار المقصااااوصااااة مرعا واحدع ويمكن لصااااق العناصاااار و  -

 .المنسوخة عدع مرات

 
 :كيفية قص ونس  ولصق عدة خاليا

تعمل أوامر القص والنساااااخ واللصاااااق بنفس الطريقة للخاليا المفردع أو المتعددع.  -
ديد سااااااتخدم بعد التحناختيار نطاق من الخاليا أوالا. و  ناوالفرق الم م قو أن علي

 اختصارات لوحة المفاتيح أو قائمة النقر األيمن لقصع نسخ الخاليا.
 .البيانات المقصوصةع المنسوخةسيحيا حد متقطع ب -
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نقر لاأو  Ctrl + Vعلى مفتاحي ضاااااااغا لر الخلية المحددع واياختيتم ابعد ذلك  -
 يةالعلو  الخلية قي قذم ساااااتكون و  ،(لصاااااقر األمر )ياال ر األيمن للماول واخت

 .الملصقة للبيانات اليمنى

 
 نس  التنسيق:

فظ مفيدع جداا تسااااعد على حمي ع ويعتبر يعمل نساااخ التنسااايق م ل أمر النساااخ،  -
 ناس لديولي جديدع رغب بننشاء ورقة عملكنا نمفيد إذا  ، حيث أنهوقا التنسيق

 الوقا لتكرار التنسيق. 
 ،على خاليا أخرى في ورقة العمل ويطبقهالتنسااااايق من خلية واحدع ينساااااخ فقا  -

 .بيانات الخلية  يقوم بنسخوال

 
 :استخدام الحافظة

خة المنسو  أويتم تخ ين المعلومات المقصاوصاة  -
ذكر يتم عادعا تو في الكمبيوتر إلى حين لصق ا. 

 عنصر واحد كل مرع.
تدعى مسااااااااااحة الذاكرع المساااااااااتعملة لتخ ين قذم  -

 العناصر بالحافظة.
بعرض وتخ ين ما يصل  Office 2013يسمح  -

عنصاااااااااااااار مختل  على ذاكرع التخ ين  24إلى 
 المؤقا.

 
 :خا استخدام لصق 

، حيث يمكن اساااااااااتخدام Excelاللصااااااااق الخاص مي ع مفيدع جداا من مي ات 
 .أخرى  Excelقذا األمر للأيام بعمليات ك يرع قد تكون مضجرع باستخدام أدوات 
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 .اللصق الخاص يلصق بيانات -

 يسااااااامح بالأيام بعمليات على الخاليا المسااااااات دفة باساااااااتخدام البيانات الملصاااااااقة -
 -أقم ا: لصق الصي ، ولصق الأيم، ولصق التنسيقات، وتبديل الموضع )أفقي

عمودي( ولصاق االرتباط )لربا الخلية الملصاقة مع الخلية األصالية المنسوخة، 
 بحيث أن أي تغير في الخلية المنسوخة يتبعه نفس التغير في الخلية الملصقة(.

 المنسوخة والملصقة.رياضية بين الخاليا يسمح أيضاا بالأيام بعمليات  -

 
 

 :(خطمةموعة )
اختيار الخا، وحجمه، وتنساايق  :تساامح مجموعة الخا بتنساايق ورقة العمل

 النص، وحدود الخلية، والتظليل وألوان الخلية.
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 :إضافة نماذج وألوان

على ففي تع ي  مظ ر ورقااة العماال. تلوين الخا وتظلياال الخاليااا يساااااااااااااااعااد 
إضاااااااافة بعض األلوان إلى العناوين أو المجاميع يجعل من ورقة إن  :سااااااابيل الم اس

 العمل أس ل للقراءع وتجذ  انتبام القارئ لما قو م م. 
من مجموعاة )خا( في تبويب  التعبئاة لون  ساااااااااااااا مومن أجال ذلاك نختاار 

 ياراخت يمكنحيث  ،المختلفة األلوان على الماول نحرك)الصاااااااافحة الرئيسااااااااية(، و 
 .ةةياسي ألوان تحديد من االختيار أو حالياا  يتم استخدامه الذي النسق من ألوان

 
 :إضافة حدود

تسااااااعد الحدود في تميي  بيانات محددع في ورقة العمل، أو إضااااافاء مظ ر 
جميل على ورقة العمل. وعلى الرغم من ل ور خطوط الشابكة التي تقسام الصفوف 

 ال ت طَبع. الشبكةخطوط  من رؤيت ا في ورقة العمل، إال إنواألعمدع لتتمكن 

 روننقنطاقاا من البيانات  نختارورقة العمل، جدوس في إلضااااااااااااااافة حد إلى و 
الصاااااافحة على زر الحدود في مجموعة خا ضاااااامن تبويب سااااا م السااااااحب ل سااااافل 

بال يار )خبما فيه  ،طبيقه على النطاقبت نرغب الذي الحد نوع ، ونختارالرئيساااااااااية
 .حدود(
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 :(محاذاةمةموعة )
أو توسايا أو لليسار(، أو محاذاع )ل على وللوسا لليمين )اختيار محاذاع يمكن  -

 .لبيانات الخليةول سفل( 

 تحديد وضع البيانات داخل الخلية.بتسمح مجموعة المحاذاع  -
 يسار(. -تسمح بتحديد اتجام الكتابة )يمين -
 .إنقاص المسافة البادئة أو يادع تسمح ب -
 .يةمع عرض الخل ليتالءمالتفاف النص و  استدارع النص، بتنفيذ أمرسمح ت -
 توسيا خليتين متجاورتين أو أك ر.دمج و بتسمح  -

 
 :استدارة النص

يمكن للنص المسااااااتدير إل ار ورقة العمل بصااااااورع أفضاااااال، وتحسااااااين التنظيم،  -
جعل عرض أو طباعة ورقة عمل كبيرع أساااااااا ل  لهيمكن كما ووضااااااااوح القراءع. 

 ألنه ال يتعين على عرض العمود استيعا  طوس األوصاف النصية.

زر االتجااااام في مجموعااااة  يتم نقربعااااد اختيااااار خليااااة أو نطاااااقاااااا من الخاليااااا،  -
 ال اوية المناسبة. واختيار، (الصفحة الرئيسية)في تبويب  (محاذاع )
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 :التلقائيدمج الخاليا واالحتواس 
حتاج نتسااااااااااااااعد مي ع دمج الخاليا على تغيير اإلعداد الطبيعي لورقة العمل. قد  -

ماااادع أو حتاااااج إلى تغيير حجم األعنأحياااااناااااا إلى خليااااة طويلااااة لعنوان، أو قااااد 
 الصفوف لعرض عناصر طويلة.

إلى وضع نص أو ةيمة في خلية وكان ال  نايمكن استخدام أمر الدمج إذا احتج -
يساااااااااااامح قذا األمر بتحديد و  .حي  لتغيير حجم الصاااااااااااا  أو العمود نايتوفر لدي

 مجموعة من الخاليا، ودمج ا لتشكيل خلية كبيرع واحدع.

 

 :تغيير حةم صفوف أو أعمدة

 لتغيير حجم عمود ضع مؤشر الماول على الخا الذي يقسم رؤول العمود. -

 
الماول على ، فضااع مؤشااار Bعلى ساابيل الم اس، إذا أردت تغيير حجم العمود  -

ساااااايتحوس مؤشاااااار الماول  ، وعندقاCعن العمود  B العمود الخا الذي يفصااااال
ر نقاعندما ترى قذا المؤشااااار، ، و إلى خا عمودي بسااااا م صاااااغير على الجانبين

ساااحب طرف العمود إلى اليمين اليسااااري االماول  زرعلى  وباساااتمرار الضاااغا
 .أو اليسار

 حبثم اسااا ينصااال الصااافلتغيير حجم صااا  ضاااع المؤشااار على الخا الذي يفو  -
ل على أو ل ساااااااافل لجعل  مع اساااااااتمرار الضااااااااغا على ال ر اليساااااااااري للماول

 .الص  أكبر أو أصغر
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 :(رقممةموعة )
عدداا من أوامر التنساااااااااااااايق  Excelيوفر و تتعاامال معظم أوراق العمال مع أرقام،  -

إل ار و التي تساامح لك بتطبيق تنسااايق األرقام، إضاااافة العملة والنساااب المئوية، 
 عدد المنازس العشرية. أو إنقاص، وزيادع فاصل األل 

 
عمل مع ا، لكن قد لمجموعة من تنسااااااااااااايقات األرقام والتاريخ ل Excel كما يوفر -

يمكن إنشاااااااااااء تنساااااااااايقات األرقام والتواريخ  ، حيثتحتاج أحياناا لشاااااااااايء مختل 
 .حسب الحاجةبيانات اللعرض  العملالخاصة ب

حة الصااااف)في تبويب  )رقم(لقائية في مجموعة الت Excelتنساااايقات أرقام وتظ ر  -
 (.الرئيسية
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 (:أنما مةموعة )

يمكن زيادع جاق ية أوراق العمل بتنساااااااااااااايق الخاليا لعكس ةيم ا أو لفا االنتبام  -
 لمعلومات.

أوامر التنساايق الشاارطي لتغيير طريقة عرض البيانات بناءا على ةيم ا، تسااتخدم  -
كجدوس مساااااااااااتقل، واساااااااااااتخدام عدع ألوان وتنساااااااااايق مجموعة من الخاليا لتظ ر 

 .إلل ار الأيم

 
 أنما  الخاليا:

النما عبارع عن مجموعة من خيارات التنسااااااايق الممكن إعطاؤقا اسااااااام وحفظ ا  -
 وتطبيق ا على خلية أو نطاق خاليا.

يمكن إنشاااااء نما أو تعديل نما موجود إلنشاااااء خيارات التنساااايق التي تحتاج ا  -
 لورقة العمل.

قاائمة كبيرع من األنماط الحالية التي يمكن اختيارقا لتطبيق ا على  Excel يوفر -
 .الخاليا

مر األ وننقر علىخلية أو نطاقاا من الخاليا  نختارنما حالي  استخداممن أجل  -
 .(الصفحة الرئيسية)ضمن تبويب )أنماط( في مجموعة  (الخاليا أنماط)

 

 :التنسيق الشرطي

بتنسااااااااايق البيانات بناءا على الأيم التي تفترضااااااااا ا البيانات في وقا  Excelيساااااااامح 
مل ويجعل أنواعاا معينة من أوراق الع ،الشرطيبالتنسيق معين. ويدعى قذا التنسيق 

تظ ر أرقاماا مالية )أسااااااااااود   إيجابي،  أنمن المفيد ألوراق العمل ف ،ساااااااااا لة القراءع
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لى لنتائج بناءا عل خاصلون ب نتائج الفحصكما يمكن أن تظ ر أحمر   سااااااالبي(، 
 تميي  البيانات الواقعة ضمن ةيمة معينة. ويمكنةيم ا، 

وعناادمااا نرغااب بتميي  بعض الخاليااا في جاادوس، كااسن نمي  كاال مجاااس من 
األرقاااام بلون معين أو بخا معين فاااننناااا نقوم بااااتبااااع الطرق التاااالياااة في التنساااااااااااااايق 

 الشرطي:
 نحدد مجاس البيانات. (1
)تنسااااااايق شاااااااارطي( في مجموعة )أنماط( ضااااااامن تبويب )الصاااااااافحة ننقر األمر  (2

 الرئيسية( فتظ ر قائمة منسدلة.

 
 نكتب طبيعة الشرط وندخل الشرط. (3
 ننقر التنسيق لنحدد التنسيق المراد للخاليا التي تحقق الشرط. (4
 ننقر موافق. (5
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 وإذا كان لدينا أك ر من شرط نكرر العملية أك ر من مرع.

ات الشاااااارطية نختار من القائمة المنساااااادلة األمر مسااااااح وإللغاء كل التنساااااايق
 القواعد، إما من الخاليا المحددع أو من الورقة بسكمل ا.

 
 

 (:خاليامةموعة )
الخاليا بتعديل الخاليا داخل ورقة  مجموعةتسااااااااااامح  -

 ،حااااذف خاليااااا فرديااااة أوإدراج  ، من خالسالعماااال
  أعمدع. أوصفوف  وكذلك
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نقر إدراج. انقر بااااليمين على عنوان العمود ثم اإلدراج عمود في ورقاااة عمااال،  -
قذا بنضااااااافة عمود جديد في قذا الموقع ودفع جميع المعلومات الحالية ساااااايقوم 

 عمود واحد إلى اليسار )بما فيه العمود الذي نقرت عليه باليمين(.

األمر )إدراج( إلدراج خلياة جاديادع نضااااااااااااااغا باال ر اليميني على الخلية ونختار  -
 ار بالخيارات الظاقرع في الصورع.فيظ ر لنا مربع حو 

   
خلية محددع )أو مجموعة خاليا محددع( نضاااااااااغا بال ر اليميني على ما  لحذف -

الظاااقرع في قو محاادد ونختااار األمر )حااذف( فيظ ر لنااا مربع حوار بااالخيااارات 
 الصورع.

-    
ف أو وإخفاء وإل ار صفو أيضااا تنسايق خاليا لتعديل ارتفاع ا وعرض ا، يمكن  -

 أعمدع أو أوراق. باإلضافة لتنسيق الخاليا بكل التفاصيل المطلوبة.
من خالس إعادع تساااامية األوراق، أو نقل ا أو تنسااايق تبويبات ورقة العمل، يمكن  -

 نسخ ا، أو تغيير لون تبويب الورقة.



 الدكتور أحمد أديب أحمد  37

 
 

 لجعل ا غير قابلة للتحرير.ورقة العمل ية حماسمين الخاليا و يمكن ت -

 
 

 :(تحريرمةموعة )

عظم تساااااتخدم م، حيث التحرير أوامر للعمل مع بيانات ك يرع جداا  مجموعةتوفر  -
مي ع الجمع  Excelأوراق العمل لحساااااااااااا  بيانات رقمية أو مالية، لذلك يضااااااااااام 

 يجد قذا األمر مجموع ص  أو عمود بيانات. حيث التلقائي

 



 Microsoft Excel 38تطبيقات حاسوبية في العلوم االقتصادية باستخدام برنامج 
 

عدد و المتوسااااااااااااااا و إليجاد المجموع  ( بعدع خياراتجمع تلقائي) تنفيذ أمريمكن  -
إلى  ، باإلضاااااااافةاألدنى للأيم أووالحد األقصاااااااى الخاليا التي تحتوي على أرقام 

 .داالت أخرى يمكن الحصوس علي ا من قوائم الداالت

 
حب في اتجام معين، م ل نقر وسااا نفس الأيمة كتابةمتابعة بيسااامح أمر التعبئة  -

تعبئة ك متابعة تعبئة بيانات في اتجامو  ،لمربع األساااود الصاااغير للخلية النشاااطةا
 .سلسلة خطية )متوالية حسابية( أو مت ايدع )متوالية قندسية(

 
 

باعة أيام ط نحتاجلتساااااااااجيل بيانات لفترع زمنية، م ل تساااااااااجيل مبيعات يومية، و  -
 ستخدمنإلدخاس نص متكرر أو سلسلة رقمية فنننا  لذلكاألسبوع بصورع متكررع. 

 مي ع التعبئة التلقائية في إدخاس نص وأرقام متكررع أو مت ايدع بصورع سريعة.

حيث يتيح عدع أوامر كمسااااااااااااااح يمكن مسااااااااااااااح خلياة أو مجموعات من الخاليا،  -
 المحتويات أو التنسيقات او التعليقات أو االرتباطات التشعبية.
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 .ة مجموعة من البياناتفرز وتصفيباإلضافة إلى  -
 البحث في ورقة العمل أو المصن  عن ةيمة معينة.كذلك و  -

 
 ، أماورقاة العمال من (الخالياا)لياة قو إزالاة الخلياة خالمقصااااااااااااااود بحاذف مالحظاة: 

ورقة  يفالخلية مع إبقاء الخلية   و إزالة محتوياتف (الخاليا)المقصود بمسح الخلية 
 .العمل

 
 :تنسيق البحث واالستبدال

يمكن البحث في خاليا أو ورقة عمل عن كلمة معينة أو رقم معين باساااااااااااااتخدام  -
ا ضااااغال أوبالنقر على رم  )بحث وتحديد( في مجموعة )تحرير(  (بحث) أمر

 .Ctrl+F على مفتاحي
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لمة فالستبداس ك، آخر س مصاطلح معين بمصطلحساتبداالم أمر اساتبداس ساتخدي -

على رم  )بحث وتحديد( في مجموعة بالنقر  )اسااااااااتبداس( أمر نسااااااااتخدممعينة 
 .Ctrl+H ضغا على مفتاحين أو (الصفحة الرئيسية)تحرير( في تبويب )

 
كما يمكننا البحث في الورقة أو المصاان ، وحسااب الصاافوف أو األعمدع، كذلك  -

 البحث في الصي  أو الأيم أو التعليقات.

 ،يقمن التنساااا اسااااتبداس أنواع معينةع أو البحث عن ب واالسااااتبداس البحثيساااامح  -
يث ح وقذم المي ع نموذجية الساااتبداس نما تنسااايق منتشااار في كامل ورقة العمل.

البحث عن الخاليا التي ل ا تنسيق محدد من خالس النقر على زر )خيارات( يتم 
 ضمن نافذع بحث واستبداس.
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 االنتقال إل  خلية أو نطاق:
 قناك عدع طرق لالنتقاس مباشرع إلى خلية معينة:

 .Enterاسم الخلية أو النطاق في مربع االسم ونضغا  نكتب -
فتظ ر نافذع االنتقاس إلى، فنكتب الخلية أو النطاق  F5نضااااااااااااااغا على المفتاح  -

 المرجع ثم موافق.
 نختار األمر )االنتقاس إلى( من مجموعة تحرير ضمن تبويب الصفحة الرئيسية. -
و أ إلى، فنكتب الخليةفتظ ر نافذع االنتقاس  Ctrl+Gنضاااااااااااااغا على المفتاحين  -

 المرجع ثم موافق.النطاق 
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 (إدراج) تبويب
 

تساتخدم األوامر قنا إلدراج مجموعة من الكائنات المختلفة في أوراق العمل 
 م ل المخططات والرسومات التوضيحية والروابا التشعبية والرموز.

 

 :(جداولمةموعة )
وس اجدالأو  PivotTable الجداوس المحورية مجموعة الجداوس بنضااااافةح تساااام -

 ة.عاديال

لمقارنة اتجاقات  PivotTables تسااتخدمو  -
 في البيانات.

بتغيير أي محور مسااااااااااااتخدم  تساااااااااااامحوقي  -
لعرض مجموعاة من البيااناات )أي "بيااناات 

 "(. Pivot the Dataمحورية

 

 
 :(رسومات توضيحيةمةموعة )

الرسااومات التوضاايحية بنضااافة مجموعة من العناصاار المختلفة  مجموعةتساامح  -
يمكن إضاااافة صاااورع فوتوغرافية من ج از الكمبيوتر، أو  ، حيثإلى ورقة العمل

قصااااااصاااااة فنية، أو أشاااااكاس مختلفة )دوائر، مساااااتطيالت، لوحات دعائية، نجوم 
 وشعارات ...... الخ(.

 
  يكلية.الشجار األو بننشاء المخططات ال يكلية  SmartArt األمريسمح  -
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سخذ صاااااورع لكل أو لج ء من أي نافذع لاقرع على بيسااااامح أمر لقطة الشااااااشاااااة  -
 سطح المكتب.

 
 :(مخططاتمةموعة )

الصاعوبة معرفة ما يجري  منجدوس كبير من األرقام، قد يكون  بالنظر إلى
 كلمة. من أل  معبرع أك ر التي تكون أحياناا الصااااااااااااورع  لذلك قد نلجس إلىبالبيانات. 

نحن نعلم أن الرسااااااااوم البيانية ما قي إال تعبير شااااااااكلي لجملة من البيانات الرقمية و 
 تساعدنا على ف م المعالجة الرقمية لمسسلة ما.

 
لبيااااناااات عاااددياااة، وبمجرد أن تحوس  اا ومرئيااا اا بياااانيااا تم يالا  المخططااااتقاادم ت

 دالالت)أشاارطة، خطوط، فطيرع، سااطوح، فقاعات( فنن  األرقام إلى أشااكاس رسااومية
ا. على سبيل الم اس صبح ت نشرع أسعار الصرف: قذم األعداد ستصبح أك ر وضوحا

 فعالة أك ر لدى إل ارقا بتخطيا سطري.
أدوات تخطيا فعالة تساااااااعد على إنشاااااااء عرض أك ر معنى  Excelيوفر و 
اءا على ندراج مخططاات مختلفة بنباتساااااااااااااامح مجموعاة المخططاات ، حياث للبيااناات

 العمل.البيانات في ورقة 
 

 :إنشاس مخطط
نوع المطلو . ال وفق ئهننشاااااااااااااالبدء بقبل  يجب تخيل المخطا المناسااااااااااااب

الرسااااااااااااااوم و  ،يااة جياادع إلل ااار المقااارناااتخططااات الاادائريااة والمخططااات العمودفااالم
 Excelبنمكان و  ،قات ورساااااااااام العالقات بين المتغيراتالخطية مفيدع إلل ار االتجا
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لموقع  بةمناساااااإنتاج جداوس ثالثية األبعاد قد ال تكون األفضااااال لتقرير داخلي لكن ا 
 ترويجية. النشرات الويب أو ال

مع  ،اسااااااااااااتخدام ا في الجدوس المرادت البيانا يتم اختيارإلنشاااااااااااااء مخطا  
يجب أن تشاااااامل بعض المعرفات م ل عناوين الصاااااا  قذم البيانات االنتبام إلى أن 

 حسااااااااااااااابمخطا )إدراج ، ثم يتم البياااناااتمن التعرف على  Excelالظاااقرع ليتمكن 
 بالمخططات قائمة لعرض نوعه: عمودي أو شااريطي أو مسااااحي أو دائري أو....(

 .ضمن قذا النوع الممكنة

 

  
 :التصميم تعيين نمط المخطط باستخدام تبويب

 حيث يمكن تعديل أي شيء ،لصاعوبة تغيير المخطا بعد إنشاءمليس من ا
يتعلق بااالمخطا، بمااا فيااه الحجم واللون والتخطيا واإلعااداد والتااسثيرات البصااااااااااااااريااة 

ا إلنشاااااااااء سااااااااتخدام والتسثيرات ثالثية األبعاد ونوع المخطا وحتى البيانات التي تم ا
 المخطا أوس مرع.
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ساااااايعمل على فتح مي ع  ، وقذاالمحيا بالمخطا الحد يتم نقر للعمل مع مخطا -
 .أدوات المخطاقي  Excelمن م ايا 

ت تخطيطا): ويتضااامن (تصاااميم)تبويب  قو المخطاأدوات أوس تبويب ضااامن  -
 (.الموقع -النوع -بيانات -أنماط المخططات -المخططات

 

 
، ومن أدوات المخطا فتظ رمخطا على ال نقراليتم  لاتاغيير نوع المخطا -

 إلى نوع عمودي أوالمخطا(  نوع تغيير) األمر ( يتم اختيارتصااااااااااميم) تبويب
 شريطي أو مساحي أو دائري أو....

 
 ظ رفت باااال ر اليميني مخطاعلى حااادود النقر يتم اللحفظ المخطا كقاااالاااب، و  -

ذا إمن ا، وقذا األمر مفيد فيما  (كقالب )حفظ يتم اختيار األمر قائمة منسااااااااادلة
حفظ إعدادات المخطا  حيث أنوقتاا طويالا،  يحتاج الحصااااااوس على مخطا ما

كقالب يسمح بننشاء جدوس آخر بنفس التنسيق بقليل من النقرات بدالا من قضاء 
ألوان تساااامح القوالب بحفظ نوع و و وقا طويل لعمل نفس التنساااايق مراراا وتكراراا. 

 وتنسيق المخطا.
 

 :معالةة المخطط
 ،سااااااايتحوس المؤشااااااار إلى سااااااا م رباعي الرؤول المخطا حدإلى حافة  باالنتقاس -

 .نقل المخطا في ورقة العمليمكن  ل ذا الحدسحب لنقر واوبال
  لتكبير أو تصغير المخطا.الحد نقر وسحب زاوية  يمكن -
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 :العمل مع محاور المخطط وسلسلة البيانات
يتم ، وعاااادعا ماااا اور في مخطا نموذجي قي المقااااييس األفأياااة والعمودياااةالمحااا -

 موضع ا الرقمي مع المحور ل أو ص.البيانات فيما يتعلق بتخطيا 
ادعا( مطلو  تخطيط ا ة عبارع عن مجموعة من البيانات )تحديد خاليا علالسلس -

 مقابل محور.
أك ر من سااااالسااااالة واحدع مم لة في مخطا إلل ار مقارنة  قناكيمكن أن يكون  -

 .السالسل المختلفة )تحديدات بيانات( مع بعض ا البعض

 يار األمراختعلى المخطا ثم  ياليمينال ر بيتم النقر  ر بيانات المصاااااااادرتغييل -
 من القائمة المنسدلة. (تحديد البيانات)

ربع ميعرض ف (،إضااااافة)ال ر  يتم النقر على إلضااااافة ساااالساااالة جديدع للمخطا -
اليا ، ونطاق الخإدخاس اسم للسلسلة في حقل االسم حيث يمكن (تحرير سلسلة)

 .في حقل الأيم
 ر كأيضااا تحرير السلسلة القائمة )على سبيل الم اس، بتحديد بيانات أ يمكنكما  -

 .(حريرت)أو أقل( باستخدام ال ر 
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 تمرين عل  الدوائر البيانية:
لنفرض أن عدد العاملين 

شخصاا، وأن  7111في المجتمع 
، فسنشااا  2411عدد اإلناث في م 

رساماا بيانياا دائرياا يعبر عن نسبة 
  النسبة للذكور واإلناث.العمالة ب

 
 تمرين عل  األعمدة البيانية:

ساااااااااااحبنا عينة لمقارنة المساااااااااااتويات التعليمية لكل من الذكور واإلناث الذين 
في الالذةية. فنذا كان عدد الحاصااااااالين على الشااااااا ادات من  ي ورون حديقة البطرنة

الذكور واإلناث من عينة مسحوبة كما في الجدوس التالي، فسوجد مخططاا بيانياا على 
 شكل أعمدع يظ ر الفروقات بين كل من الجنسين وقم بتنسيقه.

 عدد اإلناث عدد الذكور نوع الشهادة

 00 05 أمي

 50 72 ابتدائية

 50 05 إعدادية

 05 00 ثانوية

 55 05 جامعية

 0 05 دراسات عليا
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 تمرين عل  الرسم الخطي:
لادينا المبيعات المحلية والخارجية لشااااااااااااااركة تجارية )باألل ( خالس فترع من 
الساااااااااااااانوات، والمطلو  أوجااد الخا البياااني الااذي يظ ر تطور المبيعااات خالس فترع 

 ال من.
 المبيعات العام

2010 500 

2011 550 

2012 600 

2013 550 

2014 600 

2015 700 

2016 650 

2017 650 

2018 700 

2019 950 

 
 

 تمرين عل  أشكال االنتشار:
نش  رسماا بيانياا معبراا عن العالقة بين دخل األسرع وإنفاق ا حسب البيانات أ

 الواردع في الجدوس التالي:
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 اإلنفاق الدخل رقم األسرة

0 5055 7055 

7 5055 5555 

5 5255 5055 

0 0755 5255 

0 0055 0055 

0 0055 0205 

2 7055 7555 

0 7055 7555 

 

 (:خطو  المؤشرمةموعة )
في خلية  تظ رمخططات أو صور صغيرع  -

 واحدع وتظ ر اتجاقات في البيانات.
خا أو عمود أو ربح ع من أوامر )وتتضاااااااااااااا -

  .(خسارع
 

 (:تصفية مةموعة )عوامل
)مقساااااااااااااام طريقاااة  انالمجموعاااة أمر تحتوي قاااذم  -

 العرض والخا ال مني(.

تسااتخدم مي ع مقساام طريقة العرض عند اسااتخدام  -
PivotTables .أو بيانات من مصدر خارجي  
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طريقة فرز وتصاافية بيانات أساارع بك ير من األوامر في تبويب  توفر المقساامات -
 الصفحة الرئيسية.

 
 (:ارتباطاتمةموعة )

 االرتباطات أمر ارتباط تشعبي.تحتوي مجموعة  -

نرساس بريد إلكتروني، أو زيارع صفحة ويب، أو فتح ب يسامح -
 مستند آخر، أو فتح موقع داخل المستند الحالي.

 
 

 مةموعة )نص(:

 حيث:نضافة عدع مي ات نصية مختلفة لتع ي  ورقة العمل، بسمح ت

 .وضع ا في أي مكان بالصفحةو يمكن إضافة مربعات نصية  -

 .رأل وتذييلإضافة  يمكن -

 

 
 

 .(Wordart) نص م خرفإضافة  يمكن -

ساااااااااااطر التوةيع )حيث يمكن للشاااااااااااخص التوةيع على صااااااااااافحة إضاااااااااااافة  يمكن -
 .مطبوعة(

ت ومعادالبعض الكائنات األخرى )م ل ملفات وأرشاايفات وصااور إضااافة  يمكن -
 لخ(.إ..... رياضية
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 (:رموزمةموعة )
قاااادر على العمااال مع معاااادالت معقااادع لوصاااااااااااااا  ولاااائ   Excelبرناااامج 
يمكن بواسطة مجموعة الرموز إدراج عدع معادالت أو إدراج ، وقكذا رياضية مختلفة

 .رم  مخصص م ل أحرف ورموز التينية من أبجديات أخرى 
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 (تخطيط الصفحة) تبويب 
 
حيث  ،تخطيا الصاااافحة بتغيير مظ ر ورقة العمل المطبوعة تبويبساااامح ي

تع ي  نما وعرض كال شاااااااااااااايء في ورقة العمل، والتحكم بكيفية طباعة ورقة  يمكن
 العمل، وترتيب الكائنات داخل ورقة العمل.

 
 (:نسقمةموعة )

 تساعد على التحكم باأللوان والخطوط والتسثيرات المستخدمة في ورقة العمل. -
ويمكن باسااااااتخدام خاصاااااااية نساااااااق ضااااااامان بقاء  -

 وقذا يعني أنهمنسق بصورع منسجمة. المصن  
ال يتعين إقااااادار الوقاااااا في تغيير مظ ر كااااال 

  عنصر.
 

 :(إعداد الصفحةمةموعة )
ساااااااااامح مجموعة إعداد الصاااااااااافحة التحكم بالخصااااااااااائص المادية للصاااااااااافحة ت

 المطبوعة، بما في ا:

 
 .امشو حجم ال لتحديد  الهوامش: -

 .اتجام الصفحة )عمودي أو أفقي(لتحديد  االتةاه: -
 ...... الخ( Letter ،A4حجم الورقة )رسالة لتحديد  الحةم: -
 مقدار ما سوف يتم طباعته من ورقة العمل.  :ناحية الطباعة -
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النساااااااخ المراد وقي م مة عند تحديد عدد ، فواصااااااال الصاااااافحةلتحديد  فواصررررل: -
 .طباعت ا من كل صفحة

 .خلفية الصفحةلتحديد  الخلفية: -
العناوين المطبوعة على كل صاااااااااااافحة )اساااااااااااام المل ، لتحديد  طباعة العناوين: -

 التاريخ، رقم الصفحة .... الخ(. 
 

 :(تغيير الحةم بغرض المالئمةمةموعة )
مجموعاااة تحكمااااا بمظ ر قاااذم التعطي 

 Excelيمكن إجبااار  ، حيااثالبيااانااات المطبوعااة
جعاااال البيااااانااااات مالئمااااة داخاااال ارتفاااااع ع على 

عرض الصاااااااااااااافحااااة، أو يمكنااااك تعاااادياااال حجم 
 البيانات المطبوعة يدوياا.

 

 

 :(خيارات الورقةمةموعة )

، تعرض ورقة العمل الأياسااااااااية خطوط الشاااااااابكة Excelعند فتح مل  جديد في  -
إذا طبعااا ورقااة  ولكن. ععماادواألع ففو صااااااااااااااال)تظ ر حاادود الخليااة( وعناااوين 

يمكن  لذلك خطوط الشاابكة أو عناوين الصاا ع العمود Excelعمل، فلن يظ ر 
 .offأو   onقذم األوامر لوضع خطوط الشبكة والعناوين في وضع  استخدام

كما يمكن تغيير اتجام ورقة العمل بالنقر على األمر )ورقة من اليمين لليساااااااار(  -
 في مجموعة )خيارات الورقة( ضمن تبويب )تخطيا الصفحة(.
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 :(ترتيبمةموعة )
 العمل.تسمح بالتحكم بمكان وضع مختل  الكائنات في ورقة  -

لضاااااااااامان أن الكائنات في ورقة العمل  (محاذاع )أيضاااااااااااا اسااااااااااتخدام األمر  نايمكن -
 ل امش بدقة خيالية.لمحاذية 

 
رع إدراج الصاااو  ناإضاااافة شاااعار شاااركة إلى مخطا، فعلي ناعلى سااابيل الم اس، إذا أرد

ر إحضاااا))بواساااطة تبويب إدراج( ثم وضاااع الصاااورع أعلى المخطا باساااتخدام األمر 
 (.إلى األمام
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 (صيغ)تبويب 
 

حتاجه نمجموعة واسعة من الصي  تدعى داالت. وقد يكون ما  Excelيقدم 
مجموعة شااااااااااملة من  Excelإنشااااااااااء صااااااااايغة، يقدم  ناقو ج ء من المكتبة. وإذا أرد

 أدوات التدقيق لضمان صحة الصيغة قدر المستطاع.
بطريقة ساااااااااااااا لة إلجراء عمليات  المسااااااااااااااتخدم الغرض من الادالة قو ت ويدو 

تمكن من التركي  على النتاائج بادالا من محااولاة تاذكر المعادالت يحسااااااااااااااا  معقادع ل
 .الجانب النظري الحسابية التي تعلم ا في 

 

 :(مكتبة الداالتمةموعة )
 ت.مدخالت إلعطاء مخرجاالالدواس عبارع عن عمليات جاق ع تستخدم  -

قواعااد ) أو ت ويااد معلومااات عن: دالااة لحساااااااااااااااا  311أك ر من  Excelيوفر  -
 -عملالبيانات التعريفية لورقة ال -المالية -ال ندسااااة -التاريخ والوقا -البيانات
سلسلة  -التحليل اإلحصاائي -الرياضايات والم ل ات -البحث واإلشاارع -المنطق

 (.الرموز النصية

م  و  -  يتم، حيث Excelة مع نيمكن أن يوجاد قناا جميع الاداالت المختلفة الم ضااااااااااااااَ
تقوم كاال دالااة يتم و ر واحاادع من الفئااات المختلفااة. ياااخاااصاااااااااااااااة أو اختدالااة بناااء 

تسااااااااااامح بتحديد ةيم متغيرع أو  ،إدراج ا بفتح مربع حوار مخصاااااااااااص ل ذم الدالة
 اختيار بيانات من ورقة العمل الستخدام ا مع الدالة. 
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 :استخدام إدراج دالة
 الذي يحتوي على األقساام التالية: )إشارع "شاريا الصايغة"في  يمكن كتابة الدالة -

وشريا يعرض محتوى الخلية المحددع من  وإشارع تسكيد األمر × إلغاء األمر 
 نصوص أو أرقام أو معادالت رياضية(.

يمكن إدراج دالة داخل خلية تماماا كما يحدث عند إدراج أية صااااااايغة عادية كما  -
 .وذلك بكتابة الدالة مباشرع داخل الخلية

في مكتباااة الاااداالت ضاااااااااااااامن تبوياااب  (دالاااة إدراج)ال ر  ا يمكن النقر علىكمااا -
)صاااااااااااي (، حيث يظ ر مربع حوار نحدد من خالله فئة الدالة، ثم اسااااااااااام الدالة، 
بحيث يظ ر شااارح بسااايا عن عمل كل دالة وصااايغت ا العامة كما قو مبين في 

 الصورع.

 ائاوسااااااااااع الحوار "مرببالنقر عند اختيار الدالة المطلوبة على زر موافق يظ ر  -
ا لكل دالة ووسائط ا والنتيجة  حيث يقوم الدالة" بسرد وسائا كل دالة ويقدم شرحا

 الحسابية لكل دالة والصيغة الكلية.
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 ثم انقر فوق "موافق". SUMفي القائمة "تحديد دالة"، انقر فوق  ميال:
إلجمالي  SUMيظ ر مربع الحوار "وسااااااااااائا الدالة" ويعرض حسااااااااااا  الدالة 

 .B9إلى  B2الخاليا من 

 
 

 (:األسماس المعرفةمةموعة )
مجموعات الخاليا  ىيشاااااار إلو  ،تتم اإلشاااااارع إلى الخاليا بعناوين عمود وصااااا  -

يشااااااااااااااير قذا  ، حيثA6:B10نطااقات( وتكون بالشااااااااااااااكل التالي: باالالمتجااورع )
 صفوف( وتظ ر في "مربع االسم". 5× عمود  2خاليا ) 11إلى  النطاق

 
م ل )الدخل(، ويمكن ل ا اساااااااااااااام خاص  تعريفمن خالس قذم المجموعة  يمكن -

 استخدامه كامالا في الصي  بدس كتابته باألحرف واألرقام.
ا لخاليا مفردع أو تصاااااااااميم  عبارع عن عناوين مفيدع يمكنقي أساااااااااماء النطاق  -

اساااااااتخدام اسااااااام النطاق في أي مكان تساااااااتخدم فيه  يمكن، بحيث لنطاقات خلية
 مرجع خلية أو مرجع نطاق خلية.
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متجاورع أو مجموعة خلية واحدع أو نطاق خلية  يتم تحديداساااااااااااام نطاق  لتعريف -
األسااااااااااااماء )األمر )تعريف اساااااااااااام( من مجموعة  اختيارثم خاليا غير متجاورع، 

 .(صي )ضمن تبويب  (المعرفة

 
 :(تدقيق الصيغةمةموعة )

مجموعاات( البيااناات المسااااااااااااااتخدمة أو تساااااااااااااامح قاذم األوامر بعرض مجموعاة ) -
 لحسا  دالة لترى بالضبا ما تم استخدامه لتتوصل إلى نتيجة.

 
 

يظ ر الصااااااااااااااي  المااادخلاااة في خالياااا بااادالا من ةيم اااا  Excelجعااال نيمكن أن  -
 من خالس األمر )إل ار الصي (. المحسوبة

 .ينة والتسكد من صحة الصي تدقيق األخطاء في صيغة معب Excelيقوم  -
 .مسار حسا  الصيغة من خالس أس م قبلية وبعديةتتبع  يمكن -

 
 

 :عرض وطباعة الصيغ
بحساااااا  الصااااايغة تلقائياا  Excel، فسااااايقوم Enter ناصااااايغة وضاااااغط ناإذا أدخل -

 في ورقة العمل( وإل ار نتائج ا. )وجميع الصي  األخرى 
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النتااائج( على ورقااة العماال والصاااااااااااااافحااة يمكن إل ااار الصااااااااااااااي  )باادالا من لكن و  -
 (تدقيق الصااااااااااايغة)( في مجموعة الصاااااااااااي  إل ار، من خالس األمر )المطبوعة

قذا على ساااايعمل و  ~+Ctrl مفتاحيأو بالضااااغا على ، (صااااي )ضاااامن تبويب 
اعة للطبعرض معاينة الصااااافحة  ويمكننا، ورقة العمل في خالياإل ار الصااااي  
 للتسكد من ذلك.

 
 :(حسابمةموعة )

بحسااا  صااايغة في  Excelتساامح مجموعة الحسااا  التحكم بوقا وطريقة ةيام  -
يمكن حساااااااااااااااا  ةيمااة دالااة معينااة، أو جعاال ورقااة العماال تقوم  ، إذورقااة العماال

 بحسا  كل شيء مرعا واحدع.
قذم األوامر مفيدع إذا كانا الداالت تعتمد على بيانات عشااااااوائية أو بيانات من  -

 مصدر بيانات خارجي.
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 (بيانات) تبويب
 

أو  نحنطبعاااه نلعمااال من أحاااد موقعين قماااا: داخلي )تاااستي بيااااناااات ورقاااة ا
تعطيه دالة( أو خارجي )محدد من قاعدع بيانات أو مصااااااااااااادر بيانات آخر، بما فيه 

البيااااااناااااات بجميع األوامر  تبوياااااب ناااااا ودويملفاااااات أخرى في ج ااااااز الكمبيوتر(. 
 لية ع الخارجية.ا البيانات الداخالضرورية الستخدام وإدارع رواب

 
 :(إحضار بيانات خارجيةمةموعة )

أوامر للحصوس على بيانات من خارج  (إحضاار بيانات خارجية)توفر مجموعة  -
Excel. 

 
على بيانات ، و (Accessمن خالس األمر )من قواعد بيانات يتم الحصااوس على  -

ن م ملفات بيانات نصااية(، وعلى ويب)من  من المواقع الدولية من خالس األمر
 SQL)جدوس بواساااااااطة األوامر أخرى  مصاااااااادرومن  ،خالس األمر )من نص(

Server ، موج  بياناتOData ،  ملXML معالج اتصااااااااااس بيانات، معالج ،
 .(Microsoftاستعالم 

 
 :(االتصاالتمةموعة )

مع مصاااااااادر  (االتصااااااااالت)تساااااااتخدم مجموعة  -
 .بيانات خارجية
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 Excelوأوامر إلدارع اتصاس وارتباط  ،أوامر لتحديث معلومات ورقة العمل توجد -
 Excelيوفر  لذلك المصاااااادر الخارجية تتغير باساااااتمرار، ألن بمصااااادر البيانات

 بسحدث المعلومات. العملأوامر الستخدام ا مع مصدر بيانات خارجي لضمان 
 

 :(تصفيةفرز و مةموعة )
 ل للقراءع لجعل ا أس البياناتوتصفية  تسمح مجموعة الفرز والتصفية بفرز

بفرز خاليااا محااددع أو نطاااق أو مجموعااة أو كاااماال  حيااث تقوم ،أو التركي  علي ااا
لمراد ابتصااافية البيانات لعرض المعلومات  وتقومصااا  تنازلياا أو تصااااعدياا،  ععمود

 .عرض ا وفق عامل تصفية محدد

 
 فرز البيانات:

ترتيباااا تصااااااااااااااااعاادياااا أو تنااازلياااا وفقاااا ألحااد يمكن ترتيااب البيااانااات في جاادوس 
 األعمدع كما يلي:

 حدد خاليا الجدوس الذي نريد فرز البيانات ضمنه.ن (1
 .(بيانات)ضمن تبويب  (فرز وتصفية)نختار األمر فرز من مجموعة  (2

 نختار اسم العمود الذي نريد أن نفرز على أساسه في خانة )فرز حسب(. (3
 لون الخلية، لون الخا، أيقونة الخلية(.نحدد معيار الفرز حسب )الأيم،  (4

 تنازلي(. -نحدد ترتيب الفرز )تصاعدي (5

 ننقر موافق. (6
إن تفعيل الخيار )تحتوي البيانات على رؤول(، يجعل من الصااااااااا  األوس أساااااااااماء 
لعناوين الجدوس يتم الفرز على أساااااااااساااااااا ا، وإال يتم الفرز حسااااااااب أسااااااااماء األعمدع 

 .(.…,A, B, C, D)األساسية 
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 تصفية البيانات:
يمكن اسااااااااتخالص البيانات التي تتمتع بخصااااااااائص معينة من البيانات كما 

 يلي:
 خلية عنوان من خاليا الجدوس. نحدد (1
 نختار األمر تصفية من مجموعة )فرز وتصفية( ضمن تبويب )بيانات(. (2

 
تظ ر أساااااااااااااا م التبديل بجوار عناوين جميع األعمدع حيث يؤدي النقر على زر  (3

 األعمدع إلى ل ور قائمة تضم البيانات المختلفة داخل العمود.تبديل أحد 
 (يةفرز وتصااااف)مرع ثانية من مجموعة  (تصاااافية)إللغاء التصاااافية نختار األمر  (4

 .(بيانات)ضمن تبويب 
 

 :(أدوات البياناتمةموعة )
من األوامر  عدداا ضاااااامن تبويب )بيانات(  (أدوات البيانات)مجموعة  تعطي

 :الجاق ع للتحكم بالبيانات بشكل أفضل في ورقة العمل
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حسااااااااااااب محددات معينة قد تكون  تحويل نص جيد التنساااااااااااايق إلى أعمدع يمكن -

أمر باستخدام )عالمة جدوس، أو فاصالة منقوطة، أو فاصلة، أو مسافة(، وذلك 
 .)النص إلى أعمدع(

يمكن تعبئااة بيااانااات عمود في جاادوس بنفس النص الموجود في الخليااة المحااددع  -
 أمر )تعبئة سريعة(.باستخدام 

يمكن إزالة الصاااافوف التي تحتوي على بيانات مكررع حسااااب الجدوس أو حسااااب  -
 أمر )إزالة التكرارات(.باستخدام عمود من األعمدع 

 لصحيحة.وإحاطة البيانات غير ا التحقق من صحة البياناتيمكن  -
 أمر )دمج(.باستخدام  دمج البيانات المتشاب ة معاا يمكن  -

 
 استخدام تقنية تتبع الهدف:

ليكن لاديناا الجادوس الاذي يبين الوحادات المنتجاة وربح كل وحدع ل الثة أنواع 
 س.ل. 8111إلى  5311من المنتجات. المطلو : زيادع الربح الكلي من 

 
لو فرضااااااااااااااناا أنناا نرياد زيادع ربحنا اإلجمالي عن طريق زيادع عدد الوحدات 

جة في ضاااااااوء العدد الجديد للوحدات المنت علينا أن نحساااااااب( 2من المنتج )المنتجة 
 يتم اتباع الخطوات التالية:)الربح الجديد المخطا(، وألجل ذلك 

 باستخدام الصي  كما يلي: Excelنكتب الجدوس في برنامج  (1
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)أدوات البيااانااات( ضاااااااااااااامن تبويااب )بيااانااات(، يتم النقر على رم   مجموعااةفي  (2
 تحليل ماذا إذا، واختيار األمر )است داف( فيظ ر مربع حوار.

 
 (.D$5$تعيين الخلية التي نريد تغيير ةيمت ا )الربح الكلي أي  (3
 (.8111تحدد الأيمة الجديدع المراد الوصوس إلي ا ) (4
 (.B$3$أي  2بتغيير ةيمة خلية معينة )عدد الوحدات المنتجة من المنتج  (5

 
 يظ ر مربع حوار يبين الوصوس إلى نتيجة وتظ ر النتائج في الجدوس كما يلي: (6
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 (:مخطط تفصيليمةموعة )

الأيام بشااااايء مشاااااابه بالساااااماح  (مخطا تفصااااايلي)تسااااامح األوامر في مجموعة  -
بتجميع الخاليا المتجاورع ثم طي )إخفاء( أو توساايع )إل ار( لمجموعة البيانات 

 .قذم

يساااااااااااااامح قاذا بانخفااء مؤقاا للبياانات غير الم مة من الظ ور، مما يجعل ورقة  -
 العمل أس ل للقراءع والطباعة.
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 (مراجعة) تبويب
 
التبويب أوامر لضااااااامان كتابة كل شااااااايء في ورقة العمل بصاااااااورع  ا ود قذي

إمالئية صااااااحيحة، خدمات ترجمة لقراء دوليين، القدرع على إضااااااافة وإدارع تعليقات، 
 يرات غير مسموح ب ا على المستند.والقدرع على منع اآلخرين من إجراء تغي

 
 (:تدقيقمةموعة )

أوامر للتااااااادقيق  (تااااااادقيق)تعرض مجموعاااااااة 
وقااادرع البحاااث عبر اإلنترناااا واسااااااااااااااتخااادام  اإلمالئي،

  .قامول المرادفات
 

 (:اللغةمةموعة )
بندارع ورقة العمل من  (اللغة)تسمح مجموعة 

 .خالس خدمة ترجمة على اإلنترنا
 

 
 :(تعليقاتمةموعة )

 
من الضااااروري أحياناا تضاااامين تفساااايرات للبيانات أو الصااااي ، خاصااااةا إذا كانا  -

 أوراق العمل معقدع.
 رير أو مشاركة ملفات مع اآلخرين.التعليقات مفيدع أيضاا عند تح -
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وراق  ما احتجا إلي ا في أتساااااااامح التعليقات بوضااااااااع تفساااااااايرات أو تعريفات حي -
 العمل.

يمكن ترك قذم "المالحظات المصاااااااحبة" في المصاااااان  لطلب توضااااااايحات من  -
 لتسكد من صحة المصن .اآلخرين أو ا

بنضاااااااااافة تعليقات على ورقة العمل كنضاااااااااافة ورقة مالحظات  Excelيسااااااااامح و  -
إضاااااافته أو  نالتذكير بشااااايء عليلصااااافراء لكتا  أو نشااااارع. قذم التعليقات مفيدع 

 لتذكير آخرين لتدقيق التوافق، أو دقة، أو تنسيق.
 

 :(تغييراتمةموعة )
بحمااايااة ورقااة عماال واحاادع أو كاااماال المصاااااااااااااان ،  (تغييرات)تساااااااااااااامح مجموعااة  -

 مصن  مع آخرين.الإلى مشاركة باإلضافة 

 
 قذاتعديل أج اء معينة فقا من بآخرين مساااااااااااتخدمين يمكن أيضااااااااااااا الساااااااااااماح ل -

 من خالس تعقب التغييرات. مصن ، وتعقب أي تغيير يتمال
عناد الأيااام بحماااياة ورقاة فااننااه يطلاب كتاابااة كلمااة المرور الخاااصااااااااااااااة باالحمااايااة،  -

 الحماية.اءات المفروضة على عملية باإلضافة إلى اإلجر 
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 (عرض)تبويب 
 

في حاالت  أساااااااااااا لخيارات عرض مختلفة تجعل عرض المصاااااااااااان  قناك 
 في عرض المصااااان  كلوحة جدولية ينكون راغبنقد ال  :على سااااابيل الم اسفمعينة. 

عادية ألنه من الصااااااااعب معرفة أين تبدأ وأين تنت ي الصاااااااافحات المطبوعة بشااااااااكل 
من منطقاة الشاااااااااااااابكاة أو عرض عدع رغاب أحياانااا في عرض ج ء كبير ندقيق. وقاد 

 صفحات لوحة جدولية مرعا واحدع.
 
 :(طرق عرض المصنفاتمةموعة )

التبديل بين  (عرض)في تبويب  ات(عرض المصااااااااااااانف)طرق تسااااااااااااامح مجموعة  -
 جميع أنواع العرض المختلفة.

 .يكون العرض العادي قو المظلل Excelبدأ يعندما  -

 
 

 تخطيط الصفحة:
ل كما لو كانا مطبوعة على بعرض ورقة العميسااامح عرض تخطيا الصااافحة  -

 ورقة.

 (تاعرض المصاااااانفطرق )األمر )تخطيا الصاااااافحة( في مجموعة نقر نته لرؤي -
 .(عرض)ضمن تبويب 
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 :معاينة فواصل الصفحات
تحتوي معظم أوراق العماال  حياث ،كبيرع جاداا  Excelيمكن أن تكون ورقاة عمال  -

باعة ورقة لطوقكذا فتناساب صفحة مطبوعة واحدع.  الفعلية بيانات ك يرع جداا ال
 .تقسيم البيانات في أقسام يمكن إدارت ا يتمعمل كبيرع 

تدعى النقطة التي تنقساااااااااام عندقا ورقة بيانات واحدع إلى صاااااااااافحات منفصاااااااااالة  -
 .(فاصل الصفحةا)ب

 
 مةموعة )إظهار(:

يمكن من خالس مجموعاااااااة إل اااااااار 
عرض أو إخفاااء كاال من المسااااااااااااااطرع وخطوط 

 بكة وشريا الصيغة والعناوين.الش
 

 

 مةموعة )تكبير/ تصغير(:
لتكبير وتصغير عرض محتوى النافذع 

 بنسب معينة.
  

 :(نافذةمةموعة )

 
 نختار األمر )نافذع جديدع(،مصاااااان  مفتوح،  ناإذا كان لدي نشاااااااء نافذع جديدعإل -

ل وسااااااايتم ترةيم ك ،سااااااايقوم قذا بننشااااااااء نافذع جديدع بناءا على نفس المصااااااان و 
 .... وقكذا. 3، اسم مل : 2مل :  نسخة من المصن  كاسم
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قو المل  األصااالي  (1حيث يكون المل  رقم )قنا رؤية اسااامين مل ،  نايمكنو 
 .من ا

  الكل(. نختار األمر )ترتيبعرض مصنفين أو أك ر في نفس الوقا، ل -
د ، ونختار أحفي ورقاة العمل نختار األمر )تجميد أج اء( ج اءبعض األتجمياد ل -

 الخيارات اآلتية:
 ألعمدع التي تسبق الخلية المحددع، : لتجميد جميع األساطر واتجميد األج اء

وقو يقوم باإلبقاء على الخاليا الموجودع أعلى التحديد أو على يمينه لاقرع 
 أثناء تمرير ورقة العمل.

  يقوم باإلبقاء على ل ور أعلى صاااااااااااا  أثناء  : وقوتجميد الصاااااااااااا  العلوي
 التمرير خالس باقي ورقة العمل.

 وقو يقوم باااااإلبقاااااء على ل ور العمود األوس أثناااااء تجميااااد العمود األوس :
 التمرير خالس باقي ورقة العمل.

  (، ثم نختااار األمر )تجميااد أج اء، تجمياادال الحاااجااة إلىعنااد االنت اااء من و
 األج اء(.نختار األمر )إلغاء تجميد 

بعرض األج اء األربع المختلفة من )انقساااااام( بتقسااااايم ورقة العمل يسااااامح األمر  -
عاادع جااداوس من  قناااكقااذا األمر مفيااد إذا كااان و ورقااة العماال في نفس الوقااا. 

يمكن عرض المخطا عند تعديل حيث البيانات المسااااااااتخدمة إلنشاااااااااء مخطا  
 الأيم في بيانات المصدر. 

ضااااافة ساااايتم إ حيث في أي مكان في بيانات المصاااادر نقرن عملية التقساااايمقبل 
يعمل قذا األمر كوصاااالة (، و نختار األمر )انقسااااام ، ثمانقسااااام حوس قذم الخلية

 .هتنشيطاالنقسام وإلغاء تنشيا  ، وبالنقر على قذا األمر يتممفصلية
 نختار األمر )إخفاء(. خفاء نافذعإل -
 ،ةمخفيااالنوافااذ بااالقااائمااة ر نختااار األمر )إل ااار(، فتظ  مخفيااة ل ااار نااافااذعإل -

  .موافقومن ثم من القائمة المراد إل ارقا نافذع ال نختار
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 أمراا للعرض جنباا إلى جنب فقا Excelن يوفر ان مفتوحامصاااااانف قناكإذا كان  -

 ضمن مجموعة )نافذع( في تبويب )عرض(.
من تلقااائياااا  Excelمكننااا سااااااااااااااي (العرض جنباااا إلى جناابفي حااالااة تفعياال خيااار ) -

ن  على في مصإلى األ ناوقذا يعني أنه إذا مرر  ،التمرير المت امناستخدام أمر 
ن لتمكين أو عدم تمكي، و يتم التمرير في المصااااان  اآلخر أيضااااااا  فواحد، فساااااو 

 نختار األمر )تمرير مت امن(.قذم السمة عند مقارنة المصنفات، 
عاادع مصاااااااااااااانفااات مفتوحااة في نفس الوقااا، تكون جميع ااا قااابلااة  قناااكإذا كااان  -

 .Excelللوصوس من نفس نافذع 
يل اسااتخدم الرموز على شااريا الم ام للتبديمكن للتبديل بين مصاانفات مفتوحة، 

 بين الملفات المختلفة.
في مجموعاااة )ناااافاااذع( في تبوياااب  (النوافاااذ األمر )تبااادياااليمكن أيضاااااااااااااااااا نقر و 

قو المل  المرئي   إشااااااااااارع بجانبهالذي  مل  اساااااااااام )عرض(، بحيث يكون 
 .عرض قذا المل يتم ل ليس أمامه إشارع مل  اسم ننقر  ولتبديلهحالياا  
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 مدخل إل  التعامل مع الصيغ
أن يقوم  Excelقي تعبير كتااابي عن عمليااة حساااااااااااااااابيااة تريااد من برنااامج 

بتنفيذقا. فعندما يتم إدخاس صاايغة معينة إلى خلية، يتم تخ ين الصاايغة داخلياا بينما 
والصايغة عبارع عن معادلة رياضية تتكون من عنصرين:  تظ ر النتيجة في الخلية.

يقوم المعامل بتعريف الأيم التي حياث  المعاامالت وعالماات العملياات الحسااااااااااااااابياة.
ة الحسابية. قد يكون المعامل ةيمةا ثابتة أو صيغةا أخرى سايتم اساتخدام ا في العملي

ا إلى خلية أو نطاقاا من الخاليا. في حين تقوم عالمات العمليات الحسابية  أو مرجعا
 بتحديد العمليات الحسابية التي سيتم إجراؤقا على الأيم.

 
 :إنشاس الصيغة

بالتفريق بين الصااااي  والبيانات، تبدأ جميع الصااااي   Excelللسااااماح لبرنامج 
أثناء اإلنشاااء تظ ر الصاايغة في "شااريا الصاايغة" وفي الخلية و  بعالمة يساااوي ) (.

نفس ا. بعد االنت اء من إنشاء الصيغة تقوم الخلية بعرض نتيجة الصيغة بينما يقوم 
 "شريا الصيغة" بعرض الصيغة نفس ا.

 فيخاس النصاااااااوص واألرقام إلى الخاليا. يتشاااااااابه إنشااااااااء الصااااااايغة مع إدو 
، يجب تحديد الخلية التي تريد إل ار الصاااايغة ب ا ثم يمكنك اسااااتخدام إحدى البداية

 :طريقتين إلنشاء الصيغة
أيم لاتقوم بكتابة الصاااااااااايغة، مشااااااااااتملة على عنوان الخلية و  :في الطريقة األول  -

لجعل اإلدخاس فال ابتة وعالمات العمليات الحسااااااااااااااابية، داخل الخلية مباشاااااااااااااارعا. 
 مف وم على أنه صيغة، يجب بدء اإلدخاس بكتابة عالمة يساوي ) (.

فتقوم بلصااااااق المراجع الخاصاااااااة بخلية أو نطاق خاليا  :أما في الطريقة اليانية -
أو ةيم  بة أية عالماتفي "شريا الصيغة". ثم تقوم بعد ذلك بنتمام الصيغة بكتا

 ثابتة أو أقوال.
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 عوامل التشغيل في المعادالت:
تحدد عوامل التشااااااغيل عادع نوع العمليات الحسااااااابية الذي يتم إنجازقا على 

أربعة أنواع مختلفة من عوامل التشاااااااغيل  Excelعناصاااااار معادلة معينة. ويتضاااااامن 
 : عوامل الحسا ، المقارنة، النص، وعوامل المرجع.يق
إلنجاز عمليات حسااابية أساااسااية م ل الجمع، أو الطرح، أو  ل الحسررابية:العوام .1

وإعطاء نتائج رقمية، ويتم اسااااااتخدام العوامل الحسااااااابية  الضاااااار   دمج األرقام،
 التالية:

 % - + / * ^ العالمة
 النسبة المئوية الطرح الةمع القسمة الضرب اأُلس المعن 

تسااااااااااااااتخادم ب دف المقارنة بين ةيمتين، وتكون نتيجة المقارنة  عوامرل المقارنة: .2
 ، وتتم ل قذم العوامل فيما يلي:TRUEأو  FALSEإحدى الأيمتين المنطقيتين 

 >< => =< > < = العالمة
 ال يساوي  أكبر من أو يساوي  أصغر من أو يساوي  أكبر من أصغر من يساوي  المعن 

 يف" لضاااااااام ةيمتين نصاااااااايتين أو أك ر يسااااااااتخدم عامل النص "  عامل النص: .3
قو عبااارع عن اجتماااع قااذم  خليااة واحاادع فينص واحااد  خاليااا مختلفااة لتكوين

 .النصوص المتعددع
عمليات حسااااااااابية  إلجراءتسااااااااتخدم لضاااااااام نطاقات من الخاليا  عوامل المرجع: .4

 التالية: علي ا بواسطة العوامل
 المعن  العالمة

: 
 الخاليا سوف لمةموعة من مدى معينتحديد ي وتستخدم ف عامل النطاق،
 تشغيل معين. يةرى عليها

 واحد. متعددة في مرجع يضم مراجع عامل االتحاد، ;أو    ،
في حالة احتواء الصاايغة على اثنين أو أك ر من العالمات الحسااابية، فليس 
من الضاااروري في قذم الحالة أن يتم تنفيذ العمليات الحساااابية بالترتيب الذي تقرأ به 

يتم تحديد الترتيب الذي يتم به تنفيذ بال من اليسااااااااااااااار إلى اليمين.  أي -الصاااااااااااااايغاة
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ا ألولوية العالمة الحسااااااااااابية وذلك كما قو م حدد من خالس  العمليات الحسااااااااااابية تبعا
قواعد الرياضايات. فعلى سابيل الم اس، يتم تنفيذ عملية األل قبل أية عملية حسابية 

تم مة في المرتبة ال انية في قائمة األولوية، ويأخرى. ثم تستي عمليتي الضاار  والقساا
تنفيذقما بشااااااااكل متعاقب من اليسااااااااار إلى اليمين. ثم يتم أخيراا تنفيذ عمليات الجمع 

ا. ولنرى المعادلة التالية  :والطرح، ومن اليسار إلى اليمين أيضا
2 =  0-3/6*4+9= 

إلى  2جمع . ثم يتم 3ثم يتم قساااااامة النتيجة على  6×  4أوالا، يتم ضااااار  
 .1طرح  النتيجة ثم يتم

يتم تنفيذ العمليات الحسابية الموجودع داخل األقوال قبل تلك من ج ة ثانية 
تخطي األولوية الخاصة بتنفيذ عالمة حسابية معينة عن  كيمكنو الموجودع خارج ا. 

طريق اساتخدام األقوال. وعلى ذلك، فنن المعادلة التالية يتم حسااب ا بشكل مختل  
 :لمعادلة السابقةعن ا

08=  (0-3/)6(*4+9=) 
. ثم أخيراا 6بااااااااأوالا ثم يتم ضر  النتيجة  4+  2ففي قذم الصيغة يتم جمع 

 (.1-3تتم قسمة النتيجة على )
 

 أخطاس الصيغ:
، عملالصي . فنذا اكتش  خطس في العند تحديد وحسا   العمل Excelيراقب 
 فسوف ينبه له.

في  إدخاس صيغةالذي سيظ ر بعد أن يتم  انظر الخطسعلى سبيل الم اس: ف
 .C2الخلية 
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ةيمة  B2ال تحتوي الصيغة خطس لكن البيانات تحتوي خطس. ألن للخلية 
بخطس )القسمة على صفر غير محددع  A2/B2=صفر، فسوف تتسبب الصيغة 

 .!DIV/0#رياضياا(. إذا ضغطا إدخاس لالنتقاس إلى الخلية التالية، فسترى التحذير 

 
ينتج  اوقذ ،رتكب أخطاء في إدخاس الصي ين الشائع وخاصة للمبتدئ أن مف

 عنه أخطاء من أقم ا التالي:
 الرتفسرررير الخرطأ

#DIV/0! .محاولة القسمة على ةيمة صفرية في الصيغة أو محتوى خلية فارغة 
#NAME?  غير معرف ويحدث م الا عند كتابة االسم خطس. اسمالصيغة تستخدم 

#N/A  الصيغة تسند إلى خلية تستخدم الدالةNA  بشكل مباشر أو غير مباشر
 تعني أن البيانات غير متوفرع.والتي 

#NULL! .الصيغة تستخدم تقاطع مجالين ال يتقاطعان 

#NUM!  توجد مشكلة مع ةيمة فم الا وضعنا رقم سالب في خلية تتوقع عدد
 موجب.

#REF! .الصيغة تشير إلى خلية غير موجودع 
#VALUE! .الصيغة تحوي عامل من النوع الخطس 
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 ذا يعني ف ر تحوي )########( كقناك شبه خطس عندما نجد خلية أو أ
 لعمود.ا المناسب لكي يظ ر العدد ولحل قذا ن يد عرض االتساعالعمود ليس له  أن

 
 :نس  الصيغ

 تجاورع.مجد في ك ير من األحيان أن نفس الصيغة مطلوبة في عدع خاليا نقد 
وذلك  توفير الك ير من الوقا عن تجنب اإلدخاس المتكرر للصي  فضالا  لكن يمكننا

كتملة ولصق ا في الخاليا الخاليا التي تحتوي على دالة م ىحدإعن طريق نسخ 
 الوج ة.

ا استخدام المؤشر  نايمكن ية ، وقو المربع الصغير الموجود في ال او "تعبئة"أيضا
 لية النشطة.اليسرى السفلية من الخ

 
 

 :تحرير الصيغ
من الس ل تحرير صيغة تم إنشاؤقا بالفعل وبنفس الطريقة التي يتم ب ا تحرير 

 محتويات أية خلية أخرى. حيث يمكن:
 الخلية  رغب ب ا مباشرع داخلنالتغييرات التي  كتابةم دوج فوق الخلية و النقر ال

 (.Enterثم ضغا مفتاح اإلدخاس )
 رغب ب ا ثم نالتغييرات التي  وكتابة"شريا الصيغة"  فيالخلية ثم النقر  تحديد

 نقر فوق ال ر "إدخاس" على "شريا الصيغة".ال
 الضغا على ال ر الخلية ثم  تحديدF2 غا رغب ب ا ثم ضنالتغييرات التي  وكتابة

 (.Enterمفتاح اإلدخاس )
 غةصيالحذف . أما تصحيح أخطاء الصيغةونلجس لتحرير الصي  من أجل 

 (.Deleteمفتاح الحذف )على ضغا النقر فوق الخلية و فيتم بال
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 :فهم مراجع الخلية النسبية ومراجع الخلية المطلقة

 قو اسم الخلية الذي يتكون من عنوان العمود وعنوان الص . :الخلية مرجع -
وان يتغير عن حيث ،صيغة ما فيقو مرجع الخلية المستخدم  :المرجع النسبي -

 العمود وعنوان الص  عند نسخ الصيغة.
إليه رم   صيغة ما مضافاا  فيقو مرجع الخلية المستخدمة  :المرجع المطلق -

ر عند الص  ال يتغي أو عنوانعمحتوى الخلية الذي يجعل عنوان العمود وت بيا 
 نسخ الصيغة.
 لىإبي صيغة ما من مرجع نس في (مراجع الخاليا)أو  خليةمرجع  ولتحويل

 :ما يلي يتم اتباعمرجع مطلق 
 غة.الخلية التي تحوي الصي ىر الصيغة المراد نسخ ا بالنقر الم دوج عليحر ت -
لكل  ( الص )لت بيال الرقم بوق (،العمود )لت بيال الحرف بضع إشارع $ قو  -

ح بن يصأ، بحيث يراد ل ذا المرجع النسبي الصيغة فيلية نسبي مستخدم خمرجع 
 مرجعا مطلقاا.

يمكن رؤية قذم و  ،معاا  B2و A2صيغة تجمع  C2تحتوي الخلية الحالية فم الا: 
ي وسحب المربع الصغير الموجود في الركن السفلوبنقر الصيغة في شريا الصي ، 

أن الحظ ن( C3أي إلى األيسر من الخلية النشطة إلى األسفل بمقدار خلية واحدع )
ألن مراجع الخلية الظاقرع في شريا  (صفرصارت تحتوي على الأيمة ) C3الخلية 

( وقي فارغة، وقذم تسمى مراجع الخلية B3و A3وأصبحا ) الصي  قد تغيرت
 .إلى ةيمة أخرى  C3النسبية، وعند ملئ ا بسرقام ستتغير الأيمة الصفرية في الخلية 
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لدوالر تستخدم عالمات ا، التي مراجع الخلية المطلقة استخدام يتم ولتفادي قذا
 للتسكد من إشارع الصيغة دوماا إلى نفس الموقع بغض النظر عن مكان نقل ا.( $)

فنذا نسخنا محتويات الخلية فنن رم  العمود  Aالعمود  ت با رم  A1$فم ال 
A وقذا يسمى بالمرجع المطلق عمودياا. فيتغيررقم الص  أما  أبداا يتغير  ال 

خلية إلى أي مكان م ما تم نسخ محتوى قذم ال( 1)رقم  الص ي با A$1 و
 وقذا يسمى بالمرجع المطلق أفأياا. أما رم  العمود فيتغير ورقة العملفي 

السطر  وأحيث العمود من يتغير رم  الخلية  الالخلية بحيث ي با A$1$ و
 .ورقة العمل وقذا يسمى بالمرجع المطلقم ما نسخنا محتواقا ألي مكان في 

بعد اسم المرجع  F4ضغا مفتاح ويمكن تحويل المرجع النسبي إلى مطلق ب
 تلقائياا قبل اسم العمود وقبل رقم الص .( $)فتضاف إشارتي الدوالر 

 
  



 الدكتور أحمد أديب أحمد  79

 
 

 تطبيقات في الرياضيات االقتصادية والمالية )المتواليات(
 Excelبعض الدوال الرياضية العامة في 

EXP  إرجاعe صيغت ا العامة:       .المرفوعة إلى أي رقم معينEXP(number) 
 .eاألل الم طب ق على األسال  Numberحيث: 

INT تقريب رقم إلى األدنى إلى أقر  عدد صحيح. 
 INT(number)صيغت ا العامة: 

 العدد الحأيقي الذي تريد تقريبه إلى عدد صحيح أصغر منه. Numberحيث: 
LN صيغت ا العامة:   .إرجاع اللوغاريتم العادي لرقمLN(number) 

 قي موجب تريد إيجاد اللوغاريتم الطبيعي له.رقم حأي Numberحيث: 
LOG إرجاع لوغاريتم رقم إلى أسال معين. 

 LOG(number, [base])صيغت ا العامة: 
 قو الرقم الحأيقي. Numberحيث: 
Base (اختيارية)  .11سيتم افتراض أن ا  بنقمالهأسال اللوغاريتم. 

LOG10 صيغت ا العامة:     .إرجاع اللوغاريتم العشري لرقمLOG10(number) 
 الرقم الحأيقي الموجب الذي تريد حسا  اللوغاريتم العشري له. Numberحيث: 
MOD صيغت ا العامة:    .إرجاع الباقي من القسمةMOD(number, divisor) 

 الرقم الذي تريد إيجاد الباقي له Numberحيث: 
 الرقم الذي تريد قسمة رقم ما عليه. Divisorو

POWER إرجاع نتيجة عدد مرفوع إلى أل. 
 POWER(number, power)صيغت ا العامة: 

 األل. Powerو األسال ويمكن أن يكون أي رقم حأيقي. Numberحيث: 
PI  إرجاع ةيمةpi.      :صيغت ا العامةPI() 
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SQRT صيغت ا العامة:       .إرجاع جذر تربيعي موجبSQRT(number) 
 الذي تريد حسا  جذرم التربيعي.الرقم  Numberحيث: 

SUM  في نطاق من الخاليا األرقام المعطاعمجموع. 
 SUM(number1,[number2],...])صيغت ا العامة: 

PRODUCT  من الخاليا.في نطاق ضر  األرقام 
 PRODUCT(number1, [number2], ..) :العامةصيغت ا 

SUMSQ األرقام في نطاق من الخاليا. مجموع مربعات 
 SUMSQ(number1, [number2], ...): العامةصيغت ا 

 .تطبيق الدالة عليهالنطاق األوس الذي تريد  number1حيث: 
number2, ...  (اختيارية)  لي اتطبيق الدالة عاألرقام أو النطاقات اإلضافية التي تريد، 

 .نطاق 255ويمكن استخدام لغاية 
ABS صيغت ا العامة:         .إرجاع الأيمة المطلقة لرقمABS(number) 

 .وقي الرقم الحأيقي الذي تريد ةيمته المطلقة Numberحيث: 
SUMIF ناا.معي شرطاا  تحقق والتي نطاق في الموجودع الخاليا كافة مجموع إرجاع 

 SUMIF(range,criteria,sum_range) صيغت ا العامة: 
يجب أن تكون و . شرطريد تقييمه بواسطة نقو نطاق من الخاليا  Rangeحيث: 

الخاليا في كل نطاق أرقاماا أو أسماء أو صفائ  أو مراجع تحتوي على أرقام. يتم 
 تجاقل الأيم الفارغة أو النصية.

Criteria يجب أن و شكل رقم أو تعبير أو نص يحدد الخاليا التي يتم جمع ا. الشرط ب
ايير بالشكل المع على سبيل الم اس، يمكن التعبير عن .يكون ضمن إشارتي تنصيص " "

 .B4" أو تشرين" أو "32=>" أو "32<" أو "32أو " 32
Sum_range  انا إذا كتطبق عليه عملية الجمع ي سذالخاليا الفعلي النطاق قي

إذا تم تجاقل و . تحقق الشرط Range المشروط الخاليا المنالرع ل ا في النطاق
sum_range المشروط الخاليا الموجودع في النطاق جمع ، يتمRange نفسه. 
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SUMPRODUCT نالرع في الصفائ  المذكورع، وإرجاع مجموع تضر  مكونات م
 قذم النواتج.

 SUMPRODUCT(array1, [array2], [array3], ...)صيغت ا العامة: 
 وسيطة الصفيف األوس التي ترغب في ضر  مكونات ا ثم جمع ا. array1حيث: 

، ...array2, array3 (اختيارية)  التي ترغب  255إلى  2وسيطات الصفيف من
 في ضر  مكونات ا ثم جمع ا.

 
 (:0التمرين )

باالعتماد على قانون الصيغة ال ندسية:  tلتقدير عدد السكان في السنة 
rte0=PtP  :حيثtP  تقدير عدد السكان في السنةt –  وr  معدس النمو السكاني- 

 الفترع ال منية. tو -تقدير عدد السكان في سنة األسال  0Pو 
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 (:9التمرين )
 م ل المعادلة التالية: bx + c = 0 2ax +لحل معادلة من الدرجة ال انية 

10x + 12 = 0 - 22x :باالعتماد على جذري المعادلة من الشكل التالي 
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 Excelدوال العد في 

 
COUNT  في نطاق من الخالياإرجاع عدد الخاليا التي تحتوي على أرقام. 

 COUNT(value1, [value2], ...)صيغت ا العامة: 

 

COUNTA  نطاق من الخاليا. داخل غير الفارغة الخاليا عدد حسا 
 COUNTA(value1, [value2], ...)صيغت ا العامة: 

 .الدالة عليهتطبيق قي النطاق األوس الذي تريد  value1حيث: 
value2, ... (اختيارية)  ويصل  اتطبيق الدالة علي وقي النطاقات اإلضافية التي تريد
 .255عددقا إلى 

 

COUNTBLANK  نطاق من الخاليا. داخل الفارغة الخاليا عدد حسا 
 COUNTBLANK(range)صيغت ا العامة: 

 وقي النطاق الذي تريد حسا  الخاليا الفارغة منه. Rangeحيث: 
 

COUNTIF معيناا. شرطاا  تحقق والتي نطاق في الموجودع الخاليا عدد إرجاع 
 COUNTIF(range,criteria) صيغت ا العامة: 

يجب أن تكون و . شرطريد تقييمه بواسطة نقو نطاق من الخاليا  Rangeحيث: 
أسماء أو صفائ  أو مراجع تحتوي على أرقام. يتم الخاليا في كل نطاق أرقاماا أو 
 تجاقل الأيم الفارغة أو النصية.

Criteria يجب أن و شكل رقم أو تعبير أو نص يحدد الخاليا التي يتم جمع ا. الشرط ب
 .يكون ضمن إشارتي تنصيص " "
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 (:3التمرين )
حدودقا ( وعدد 2( وأساس ا )1أوجد حدود متوالية قندسية حدقا األوس )

(، ثم أوجد مجموع حدودقا وقم بكتابة الدواس الخاصة بنيجاد األسال والحد السادل 8)
 من ا.
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 (:4التمرين )
( وعدد حدودقا 5( وأساس ا )3أوجد حدود متوالية حسابية حدقا األوس )

(، ثم أوجد مجموع حدودقا ومجموع مربعات حدودقا وجداء حدودقا. وقم بكتابة 8)
 صة بنيجاد عدد الحدود واألسال والحد األوس والحد األخير.الدواس الخا
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 (:5التمرين )
( وأساس ا 4حدقا األوس )التي  ندسية ال -حسابيةالمتوالية الأوجد حدود 

 (.5( وعدد حدودقا )2( وأساس ا ال ندسي )3الحسابي )
  1

1 )1(  k

k qrkaa 
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 تطبيقات في الحسابات المالية
 االستهالك( -االستيمار -)اإليداع

 
 إيداع مبلغ بطريقة الفائدة البسيطة:

 (:6التمرين )
لمدع  %5س.ل بفائدع بسيطة سنوية  11111ما قي حصيلة إيداع مبل  

 سنوات؟ 11
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 (:7التمرين )
أش ر وبفائدع سنوية بسيطة قدرقا  6ما قو المبل  الذي يجب إيداعه لمدع 

 س.ل؟ 11111لنحصل على  4%

    

 
 

 المستخدمة في الحسابات الماليةبعض الدوال المالية 

FV  متساوية.دفعات دورية حصيلة  أو حصيلة مبل إرجاع 
 FV(rate,nper,pmt,pv,type)صيغت ا العامة: 

PV  متساويةدفعات دورية ل أو لمبل إرجاع الأيمة الحالية. 
 PV(rate,nper,pmt,fv,type) صيغت ا العامة: 

PMT  ةيمة الدفعة الدوريةتحسب. 
 PMT(rate,nper,pv,fv,type) صيغت ا العامة: 

NPER  المتساويةدورية الدفعات الإرجاع عدد. 
 NPER(rate,pmt,pv,fv,type) صيغت ا العامة: 
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RATE  السنوي إرجاع معدس الفائدع. 
 RATE(nper,pmt,pv,fv,type,guess) صيغت ا العامة: 

 )دفعات عادية(، في ن اية الفترع ال منية 1نوع الدفعات، يشير إلى  Typeحيث: 
 )دفعات فورية(. في بداية الفترع ال منية 1و

 إذا تم حذفه، يفترض أن يكون صفراا.
 .Pv، عليك تضمين الوسيا pmtعند حذف 

 .Pmt)صفر(، وعليك تضمين الوسيطة  1، سيفترض أن ا Pvعند حذف و 
 

 المركبة:إيداع مبلغ بطريقة الفائدة 
 (:8التمرين )

، فما قي %3س.ل بفائدع مركبة  111111إذا أودعنا في مصرف مبلغاا قدرم 
 سنوات؟ 11حصيلة رصيدنا بعد مرور 
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 تسوية الديون طويلة األجل:
 (:2التمرين )

 اتفق شخص مدين مع دائنه أن يستبدس السندين التاليين:
 سنوات. 3س.ل ويستحق بعد  5111السند األوس ةيمته 
 سنوات. 5س.ل ويستحق بعد  6111السند ال اني ةيمته 

فما قي ةيمة  %6سنوات. فنذا كانا الفائدع مركبة وقدرقا  7بسند جديد يستحق بعد 
 السند الجديد؟

 
 

 
 

 االستيمار المنتظم:
 (:01التمرين )

س.ل. فنذا علما أنه أودع أوس  3111يودع أحدقم في مطلع كل عام 
، فما قي حصيلة الدفعات %5، وأن الفائدع السنوية المركبة قي 2111ع1ع1دفعة في 

 .2121ع12ع31بتاريخ 



 الدكتور أحمد أديب أحمد  91

 
 

  

 
 

 (:00التمرين )
سنوات على شكل دفعات  3س.ل خالس  41111يريد أحدقم توفير مبل  

 ؟%6عادية، فما قو مقدار الدفعة الش رية إذا علما أن سعر الفائدع السنوي 
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 (:09التمرين )
س.ل عن طريق دفعات سنوية است مارية  41111يريد أحدقم أن يوفر مبل  

، فما قو عدد الدفعات التي %5س.ل وبفائدع قدرقا  3111فورية مقدار كل من ا 
دفع ا ذلك الشخص؟ وإذا كان عدد الدفعات عدداا غير صحيح احسب مقدار الدفعة 

 األخيرع بعد تقريب عدد الدفعات إلى العدد الصحيح.
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 اإليداع المنتظم:
 (:03التمرين )

عام حتى نتمكن  31ما قو مقدار الدفعة السنوية التي يجب توليف ا لمدع 
من الحصوس على مبل ، ليدفع لنا بعد انقضاء عام على الدفعة األخيرع على شكل 

 .%5س.ل ولمدع عشرين عاماا، علماا بسن سعر الفائدع  3321دفعات سنوية قدرقا 
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 عل  القروض تطبيقات
 في جدول استهالك القرض ةبعض الدوال المالية المستخدم

يتضمن القسا الدوري كامل الفائدع المستحقة على القرض أو على باقي القرض، 
 باإلضافة إلى ج ء من القرض األساسي يسمى بالج ء المست لك.

IPMT  الفائدع المستحقة على القرض في كل قسا.إرجاع 
 IPMT(rate,per,nper,pv,fv,type) صيغت ا العامة: 

PPMT  الج ء المست لك من القرض.إرجاع 
 PPMT(rate,per,nper,pv,fv,type) صيغت ا العامة: 

 قو رقم الدفعة perحيث 
 

 إذا أراد المقترض أن يسدد المتبقي من القرض دفعة واحدع قبل ن اية المدع:
CUMIPMT أي ن اية وفترع بداية فترع بين المدفوعة المتراكمة الفائدع إرجاع( ،

 (.إجمالي ةيمة الفائدع المدفوعة لسلسلة من دفعات القرض
 صيغت ا العامة:

CUMIPMT(rate,nper,pv,start period,end period,type) 
CUMPRINC .إرجاع المبل  التراكمي المدفوع لقرض بين فترع بداية وفترع ن اية 
 صيغت ا العامة:

CUMPRINC(rate,nper,pv,start period,end period,type) 

فترع الدفع األولى في الحسا . يتم ترةيم فترع الدفع األولى  Start_periodحيث: 
 . ويمكن أن يبدأ الحسا  بسية فترع دفع.1في سلسلة الدفعات بالرقم 

End_period ة ةيمة يفترع الدفع األخيرع في الحسا . يمكن أن تكون قذم الأيمة أ
. وتعادس ةيمة الفترع الن ائية في أية سلسلة إجمالي Start_periodأكبر من ةيمة 
 عدد الدفعات.
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 تسديد القروض عن طريق أقسا  متساوية:
 (:04التمرين )

 15ولمدع  %7س.ل من المصرف العقاري بفائدع  41111اقترض أحدقم مبل  
 سنة، احسب جدوس است الك القرض.

 

 
 
B3=$B$2-F2 
 
C2=IPMT(0.07,A2,$A$16,-$B$2) 
 
D2=PPMT(0.07,A2,$A$16,-$B$2,,0) 
 
E2=PMT(0.07,$A$16,-$B$2,,0) 
 
F2=D2 
 
F3=D3+F2 
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 :التراكمية الفائدةالمبلغ التراكمي و  احتساب
 (:05التمرين )

احسب مقدار إجمالي الفائدع المدفوعة عن كامل قرض ةيمته الحالية 
، علماا 5111ثالث سنوات وبقسا ش ري مقدارم يدفع ش رياا على مدى  175111

. وإذا أراد المقترض أن يسدد المتبقي من القرض دفعة واحدع %9بسن سعر الفائدع 
 في بداية العام ال اني، فاحسب ةيمة المبل  الواجب تسديدم من قبل المقترض.
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 في التطبيقات المالية Goal seekاستخدام تقنية االستهداف 
 

األدوات البرمجية الموجودع في اإلكساال والتي تساااعد متخذ القرار  تعتبر من
من ناتج صاايغة ما لمعرفة التغير الذي  اا جراء عمليات حسااابية عكسااية انطالقإ ىعل

 للصيغة. معيناا  اا تجأحد متغيرات الصيغة فيما إذا أردنا نا ىسيطرأ عل
 
 (:06التمرين )
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 التالية: إلدراج تقنية االست داف نتبع الخطوات
ار ظ ر صاااااندوق الحو < اسااااات داف. في-< تحليل ماذا لو -بيانات افتح القائمة  .1

 ."Goal seekباسم "است داف 
ي ةيمة القسااااااااااا الشااااااااااا ر  ي " مرجع الخلية التي تحو حقل "تعيين الخلية ادخل في .2

 الخلية.ى بالنقر ب ر الماول األيسر عل
 الشاااااخص دفعه شااااا رياا " ةيمة القساااااا الذي يساااااتطيع الأيمة ىادخل في حقل "إل .3

 .251للبنك ولتكن م ال 
" مرجع الخلياااة الاااذي يحوي ةيماااة العقاااار وذلاااك ادخااال في حقااال "بتغيير الخلياااة .4

 الخلية.ى بالنقر ب ر الماول األيسر عل
موافق" عندئذ يبدأ اإلكسااااال بنجراء عمليات انقر ب ر الماول األيسااااار علي زر " .5

 ."االست دافحسابية عكسية ويظ ر صندوق حوار باسم "حالة 
عندئذ يبدأ اإلكسل التغييرات التي حدثا نتيجة تطبيق  "موافق"زر  ىضغا علا .6

 .ةالتقني
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 تصميم استمارة الرواتب باستخدام الدوال الشرطية
 
IF  إرجاع ةيمة واحدع إذا كان الشرط الذي تحددم يعطي التقييمTRUE وةيمة أخرى ،

 .FALSEإذا كانا تعطي الأيمة 
 IF(logical_test,value_if_true,value_if_false) صيغت ا العامة: 

Logical_test  اختبار منطقي( وقو عبارع عن أي ةيمة أو تعبير يمكن تقييمه إلى(
TRUE  أوFALSE .بشكل شرط 

Value_if_true  الأيمة في حالة الصوا ( الأيمة التي يتم إرجاع ا إذا كانا(
logical_test  تساويTRUE. 

Value_if_false  ةيمة في حالة الخطس( الأيمة التي يتم إرجاع ا إذا كانا(
logical_test  تساويFALSE. 

AND  إرجاعTRUE  إذا كانا كافة وسائط اTRUE وإرجاع  FALSE  إذا كانا قناك
 .FALSEوسيطة واحدع أو أك ر 

 AND(logical1,logical2,…)صيغت ا العامة: 
OR  إرجاعTRUE تساوي  الوسائاي من إذا كانا أTRUE وإرجاع  FALSE  إذا كانا
 .FALSEتساوي  الوسائاكافة 

 OR(logical1,logical2,……)صيغت ا العامة: 

التي نريد اختبارقا  255إلى  1، ...   قي الشروط من Logical1, logical2حيث 
 .FALSEأو  TRUEإما 

عندما نريد الاتسكد من   انستخدمو تعكس ةيمة الوسيطة الخاصة ب ا.  NOTالدالة 
ةيمة يمكن  Logicalحيث و  مع ةيمة واحدع معينة. ى أن ةيمة ما ال تتساو 

 NOT(logical)صيغت ا العامة:   .FALSEأو  TRUEإلى  اتقييم 
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 :نموذج عن تصميم استمارة الرواتب
 (:07التمرين )

 من أجر الساعة العادية. %151إن أجر الساعة اإلضافة  .1
 خاصة بالتسمينات االجتماعية. %7تحسم نسبة  .2
 تحسب ضريبة الدخل من الدخل الخاضع للضريبة وفق النسب التالية: .3

 نسبة الضريبة الج ء الخاضع للضريبة من الدخل
 1 5111حتى 
5111-8111 5% 
 س.ل 251+  7% 8111-12111
 س.ل 631+  9% 12111-16111
 س.ل 891+  11% 16111-18111
 س.ل 1331+  17% 18111-21111
 س.ل 2111+  19% 21111-31111

 س.ل 3911+  %21 31111أك ر من 
 (.5نقر  الدخل الصافي إلى أقر  عدد صحيح من مضاعفات الرقم ) .4
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( وفق F10:F13)وم ل ا في الخاليا  F9ويتم حسا  ضريبة الدخل في الخلية 
 الصيغة التالية:

F9=IF(E9<=5000;0; 
IF(E9<=8000;(E9-5000)*0.05; 
IF(E9<=12000;250+(E9-8000)*0.07; 
IF(E9<=16000;630+(E9-12000)*0.09; 
IF(E9<=18000;890+(E9-16000)*0.11; 
IF(E9<=20000;1330+(E9-16000)*0.17; 
IF(E9<=30000;2010+(E9-20000)*0.19; 
3910+(E9-30000)*0.2))))))) 
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 االقتصادية للمشاريعتحليل الةدوى 
 صافي القيمة الحالية لالستيمار تقييم المشاريع باستخدام

حسا  صافي الأيمة الحالية لالست مار باستخدام معدس تستخدم من أجل  NPVالدالة 
لسلة سوسلسلة من الدفعات المستقبلية )ةيم سالبة( و  الخصم )أو معدس الفائدع(

 )ةيم موجبة(. اتاإليراد
 NPV(rate;value1;value2;….)صيغت ا العامة: 

 .الخصم أو معدس تكلفة رأل الماس)المعدس( قو معدس  Rateحيث: 
Value1,value2  التدفقات النقدية التي تم ل  254إلى  1قي الوسيطات من

 .ات(اإليرادأو الدفعات )
من الوقا وتحدث في على فترات متساوية  Value1, value2يجب أن تكون و 

 .اية كل فترعن 
 

 (:08التمرين )
 قكذا تتم كتابة الصي  في الخاليا في قذا التمرين.

C14=NPV(B10;D5:D9)+D4 
D14=NPV(B10;E5:E9)+E4 

E14=IF(C14>=0;"مرفوض";"مقبوس") 

F14=IF(D14>=0;"مرفوض";"مقبوس") 
G14=IF(C14>D14;"المشروع  ";"المشروع أ") 
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 العائد الداخلي للمشروعمعدل  تقييم المشاريع باستخدام
رجاع معدس العائد الداخلي لسلسلة التدفقات النقدية المم لة إلتستخدم  IRRالدالة 

يجب أن تحدث التدفقات النقدية على فترات زمنية منتظمة، و بواسطة األرقام في الأيم. 
يكون معدس العائد الداخلي قو معدس الفائدع المقبوضة و ش رية أو سنوية م الا. 

 مار يتكون من مدفوعات )ةيم سالبة( وإيرادات )ةيم موجبة( تحدث على فترات الست
 منتظمة.

 IRR(values;guess)صيغت ا العامة: 

)الأيم( قي صفيف أو مرجع لخاليا تحتوي على أرقام تريد حسا   Valuesحيث: 
 معدس العائد الداخلي ل ا.

يجب أن تحتوي الأيم على ةيمة واحدع موجبة على األقل وةيمة واحدع سالبة لحسا  
 معدس العائد الداخلي. 

تسكد من إدخاس لذا يجب الترتيب الأيم لتفسير ترتيب التدفقات النقدية.  IRRتستخدم و 
 . المطلو  ةيم المدفوعات واإليرادات بالترتيب

guess (تخمين)  قو رقم تظن أنه أقر  إلى ناتجIRR ويمكن إقماله ليتم احتسابه ،
 .1.1تلقائياا 

 
 (:02التمرين )

 قكذا تتم كتابة الصي  في الخاليا في قذا التمرين.
C14=IRR(D4:D9) 
D14=IRR(E4:E9) 

E14=IF(C14>=B10;"مرفوض";"مقبوس") 

F14=IF(D14>=C10;"مرفوض";"مقبوس") 
G14=IF(C14<D14;"  ("مشروع أ";" مشروع 
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 لتصنيف مخاطر االئتمان (Sherrard)النظام الكمي 
 

 من القرض مخاطرع درجة بين عالقة يقوم قذا النموذج على أساااااال وجود
 قييمت ثم ومن القرض، تسااعير كسسااال أخرى، وكذلك ج ة من نوعيته وتحديد ج ة،
 .البنك في القروض محفظة وجودع نوعية

 قبل من معتمد رسااامي نظام وضاااع قو ك ذا نموذج تصاااميم من ال دف إن
 األقسام تلك على المسؤولون  به يسترشد أي أقسامه كافة على المخاطر، فيعمم إدارع
 .للقرارات اتخاذقم لدى

 لالعمي قدرع ةيال ألغراض مالئمة رئيسية مالية نسب 6 على النموذج يقوم
 وزن ا إلى باإلضاافة من ا كل ونوع النسااب قذم التالي يوضااح الساداد، والجدوس على

 النسبي.
 الوزن النسبي بالنقا  نوعها النسب المالية الرقم

 17 مؤشر سيولة رأس مال العامل / إجمالي الموجودات 1

 9 مؤشر سيولة الموجودات السائلة / إجمالي الموجودات 2

 3.5 مؤشر مالسة المطاليبصافي حقوق المساهمين / إجمالي  3

 20 مؤشر ربحية الضريبة / إجمالي الموجوداتصافي الربح قبل  4

 1.2 مؤشر مالسة المطاليبإجمالي الموجودات / إجمالي  5

 0.1 مؤشر مالسة صافي حقوق المساهمين / إجمالي الموجودات اليابتة 6

 
 نم نساااااابة كل ضاااااار  طريق عن القرض في ا يصاااااان  التي الفئة وتحدد

 المم لة نقاطلل اإلجمالية الحصيلة فتم ل النسبي، وزن ا أو في معامل ا السا النسب
 ل ذا نارم   ولو القرض، لتصااانيف أسااااسااااا  سااايتخذ مؤشاااراا للجودع النساااب قذم ألوزان

 محفظةال من ا تتكون  التي المصااااااارفية القروض بالرم  )م( ألمكن ترتيب المؤشااااااار
 :اآلتي الجدوس أوردقا فئات كما 5 إلى جودت ا حسب تنازالا 
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 مؤشر الةودة والفئة التي ينتمي إليهانوعية القرض  الرقم
 70 ≤م  قرض ممتاز عديم المخاطر )فئة أولى( 0
 75 ≤< م  70 قرض قليل المخاطر )فئة ثانية( 7
 0 ≤< م  75 قرض متوسا المخاطر )فئة ثال ة( 5
 -0 ≤< م  0 قرض مرتفع المخاطر )فئة رابعة( 0
 < م -0 قرض خطير )فئة خامسة( 0

مؤشار جودع القرض يسير في عكس اتجام المخاطرع، بمعنى أن نالحظ أن 
 بالقرض المتصاااااااالة المخاطرع درجة انخفاض على يدس المؤشاااااااار قذا ةيمة ارتفاع

 والعكس بالعكس.
 
 (:91التمرين )

وكاان لاديناا معدس المخاطر على  لتكن لاديناا البيااناات التاالياة لشااااااااااااااركاة ماا،
، أما معدس %5.5البنك المرك ي االسااااااااااااات مارات خالية المخاطر حساااااااااااااب معطيات 

المخااطر حسااااااااااااااب فئات القروض حسااااااااااااااب معطيات البنك التجاري فكانا كما في 
 الصفحات اآلتية.

 كما نقوم بكتابة الصي  التالية:
 لتحديد فئة القرض ونوعيته:

=IF(E28>=25;" قرض ممتاز عديم المخاطر -فئة أولى  ";IF(E28>=20;"  -فئة ثانية 
";IF(E28>=5;"قرض قليل المخاطر قرض متوساااااااااااا المخاطر -فئة ثال ة  ";IF(E28>=-

5;" المخاطر مرتفعقرض  - رابعةفئة  ";" قرض خطير جدا -فئة خامسة  ")))) 

 
 لتحديد سعر الفائدع:

=IF(E28>=25;C13+C14;IF(E28>=20;C13+C15;IF(E28>=5;C13+C16;IF(E

28>=-5;C13+C17;" األكيدعرفض بسبب المخاطر  ")))) 
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 االرتبا  واالنحدار
 

CORREL الخطي. معامل االرتباط 
 CORREL(array1,array2) صيغت ا العامة: 

 .خاليا المتغير ال انينطاق  array2 .خاليا المتغير األوسنطاق  array1حيث 
INTERCEPT .ةيمة ال ابا في معادلة االنحدار 

 INTERCEPT(known_y's,known_x's)صيغت ا العامة: 
SLOPE ةيمة الميل في معادلة االنحدار. 

 SLOPE(known_y's,known_x's)صيغت ا العامة: 
RSQ ةيمة معامل التحديد. 

 RSQ(known_y's,known_x's)صيغت ا العامة: 
FORECAST  إرجاع ةيمة المتغير التابع المتنبس ب ا عند ةيمة مختارع للمتغير المستقل

 .البسيا استخدام االنحدار الخطيب
 FORECAST(x,known_y's,known_x's)صيغت ا العامة: 

 .ابلة ل امة المتغير التابع المقريد التنبؤ بأينالتي  ةيمة المتغير المستقل Xحيث: 
Known_y's  التابع.خاليا المتغير نطاق 
Known_x's  المستقل.خاليا المتغير نطاق 

 
 (:90التمرين )

نبؤ من شركة المسعود للتبيانات طلبا إحدى شركات االستشارع االقتصادية 
بمبيعات ا وأرباح ا في سياق دراسة الجدوى االقتصادية التي تقدم ا ل ا، فكانا 

 اآلتية:البيانات 



 الدكتور أحمد أديب أحمد  115

 
 

 
 



 Microsoft Excel 116تطبيقات حاسوبية في العلوم االقتصادية باستخدام برنامج 

   

 
 Y = 1848016 - 125561 Xالعالقة األولى متينة جداا وعكسية والمعادلة األولى: 

 Y = 461558 + 661 Xالعالقة ال انية متينة وطردية والمعادلة ال انية: 
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 Y=27720235-1883420Xالعالقة ال ال ة متينة جداا وعكسية والمعادلة األولى: 

 Y = 386727 + 114182 tالعالقة الرابعة ممتازع وطردية والمعادلة ال انية: 
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 التنبؤ بحركة مؤشر سوق األوراق المالية:
 (:99التمرين )

 2113خالس شاااااااااااااا ر أيلوس الجدوس التالي يوضااااااااااااااح حركة التداوس اليومية 
لمؤشر سوق دمشق األوراق المالية، مع أحجام التداوس وةيمة التداوس بالليرع السورية 

 وعدد الصفقات.
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والمطلو : دراسااة االتجام العام الخطي لحجم التداوس مع التنبؤ بأيمة حجم 
ن مالتداوس في الجلساة التي تلي الجلساة األخيرع. باإلضافة إلى تحديد أفضل جلسة 

حيث حجم التداوس، وعدد الصفقات التي أبرما في الجلسات الخمسة األولى، وعدد 
 س.ل. 111111الجلسات التي تجاوز في ا حجم التبادس 

 
C17 =CORREL(A2:A14;C2:C14) 
 
C18 =INTERCEPT(C2:C14;A2:A14) 
 
C19 =SLOPE(C2:C14;A2:A14) 
 
C20 =RSQ(C2:C14;A2:A14) 
 
C23 =FORECAST(A23;C2:C14;A2:A14) 
 
E17 =SUMIF(A2:A14;"<=5";E2:E14) 
 
E18 =COUNTIF(C2:C14;">100000") 
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 تطبيقات االستدالل اإلحصائي
 في المةاالت المالية واالقتصادية

 لمقايي  النزعة المركزية Excelالدوال اإلحصائية في 
 

AVERAGE لنطاق خاليا. الوسا الحسابي إرجاع 
 AVERAGE(number1, [number2], ...)صيغت ا العامة:   

GEOMEAN ال ندسي لنطاق خاليا. الوسا إرجاع 
 GEOMEAN(number1, [number2], ...)صيغت ا العامة:   

HARMEAN التوافقي لنطاق خاليا. الوسا إرجاع 
 HARMEAN(number1, [number2], ...)صيغت ا العامة:  

MEDIAN لنطاق خاليا. الوسيا إرجاع 

 MEDIAN(number1, [number2], ...)صيغت ا العامة: 
MAX  نطاق خالياإرجاع أكبر ةيمة في. 

 MAX(number1, [number2], ...)صيغت ا العامة:      
MIN  نطاق خالياإرجاع أصغر رقم في. 

 MIN(number1, [number2], ...)صيغت ا العامة:       
MODE.SNGL اق. نط في بيانات لخاليا مجموعة في شيوعاا  األك ر الأيمة إرجاع

 )أي المنواس(.

 MODE.SNGL(number1,[number2],...])صيغت ا العامة: 
 ,number2و .تطبيق الدالة عليهوقي النطاق األوس الذي تريد  Number1حيث: 

م ستخدا، ويمكن اتطبيق الدالة علي االنطاقات اإلضافية التي تريد  (اختيارية)  ...
 كحد أقصى. نطاق 255لغاية 
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AVERAGEIF حققت والتي نطاق في الموجودع الخاليا لكافة الحسابي الوسا إرجاع 
 معيناا. شرطاا 

 AVERAGEIF(range, criteria, [average_range])صيغت ا العامة: 
يجب أن تكون و . شرطريد تقييمه بواسطة نقو نطاق من الخاليا  Rangeحيث: 

نطاق أرقاماا أو أسماء أو صفائ  أو مراجع تحتوي على أرقام. يتم الخاليا في كل 
 تجاقل الأيم الفارغة أو النصية.

Criteria احسا  متوسطشكل رقم أو تعبير أو نص يحدد الخاليا التي يتم الشرط ب  .
 .ويجب أن يكون ضمن إشارتي تنصيص

average_range  الوسا يطبق عليه حسا  ي سذالخاليا الفعلي النطاق قي
. تحقق الشرط Range المشروط إذا كانا الخاليا المنالرع ل ا في النطاقالحسابي 

لخاليا الموجودع في حسا  الوسا الحسابي ل، يتم average_rangeإذا تم تجاقل و 
 .نفسه Rangeالمشروط النطاق 

 
 (:93التمرين )

 لبنوكاسكرتيرع مدير أحد المرشحة لمنصب  قناك شرطان يجب أن تحقق ما
 :المتقدمات للمسابقةبين قؤالء 

أن يكون أو ، 61ووزن ا أقل من  181 أكبر منيكون طول ا الشرط األوس: إما أن 
. ([4( ع111 –الطوس ×)3 أصغر منوزن ا متناسباا مع طول ا بالمتراجحة ]الوزن 

 أن يكون متوسا درجات كل من اللياقة والذكاء وسرعة البدي ة أكبروالشرط ال اني: 
 مسابقة.لالناجحات للترشح لالمطلو : حدد  .7من 
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 (:94التمرين )
 فيما يلي نتائج مجموعة من المتقدمين لوليفة محاسب في مكتب صرافة.
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 لمقايي  التشت: Excelالدوال اإلحصائية في 
 

AVEDEV .إرجاع االنحراف المتوسا لنطاق خاليا 
 AVEDEV(number1, [number2], ...)صيغت ا العامة: 

STDEV.P  لمجتمع لنطاق خاليا. المعياري  االنحراف حسا 
 STDEV.P(number1,[number2],...])صيغت ا العامة: 

STDEV.S لعينة لنطاق خاليا. المعياري  االنحراف تقدير 
 STDEV.S(number1,[number2],...])صيغت ا العامة: 

VAR.P  المجتمع لنطاق خاليا. تباين حسا 
 VAR.P(number1,[number2],...])صيغت ا العامة: 

VAR.S العينة لنطاق خاليا. تباين تقدير 
 VAR.S(number1,[number2],...])صيغت ا العامة: 

KURT بيانات )أي مأيال التفرطح(. مجموعة تفرطح إرجاع 
 KURT(number1, [number2], ...) صيغت ا العامة: 

SKEW أي مأيال االلتواء(.التوزيع  تخال  إرجاع( 
 SKEW(number1, [number2], ...)صيغت ا العامة: 

DEVSQ ياالخال انحرافات الأيم عن الوسا الحسابي لكافة مربعات مجموع إرجاع 
 نطاق. في الموجودع

 DEVSQ(number1, [number2], ...)صيغت ا العامة: 
 .عليهتطبيق الدالة وقي النطاق األوس الذي تريد  Number1 حيث:

، اتطبيق الدالة علي النطاقات اإلضافية التي تريد  (اختيارية)  ... ,number2و
 كحد أقصى. نطاق 255ويمكن استخدام لغاية 
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QUARTILE.INC نطاق في الموجودع الخاليا إرجاع الربيعات لكافة. 
 QUARTILE.INC(array,quart)صيغت ا العامة: 

 نطاق خاليا الأيم الرقمية الذي تريد حسا  ةيمته الربعية. Array حيث:
Quart الأيمة التي يجب إرجاع ا 

 القصوى(.الأيمة  4 -لربيع ال الثا 3 -لوسيا ا 2 -لربيع األوسا 1 -الدنياالأيمة  1)
 

 لالستدالل اإلحصائي Excelالدوال اإلحصائية في 
STANDARDIZE إرجاع الأيمة المعيارية لاX  :وتعطى بالعالقةZ = (X-μ)/σ 

 STANDARDIZE(x, mean, standard_dev)صيغت ا العامة: 
 الوسا الحسابي للتوزيع Mean . معايرت االأيمة التي تريد  Xحيث: 

Standard_dev .االنحراف المعياري للتوزيع 
T.INV  الأيمة الجدولية لتوزيع ستودينا أحادي الجانب.ت رجع 

 T.INV(probability,deg_freedom)صيغت ا العامة: 
 .احتماس ال قة Probabilityحيث: 

 عدد درجات الحرية التي تمي  التوزيع. deg_freedomو
T.INV.2T  الأيمة الجدولية لتوزيع ستودينا ثنائي الجانب.ت رجع 

 T.INV.2T(probability,deg_freedom)صيغت ا العامة: 

 .مستوى الداللة Probabilityحيث: 
 عدد درجات الحرية التي تمي  التوزيع. deg_freedomو
 

𝑡(1−0.05,18) = 𝑇. 𝐼𝑁𝑉(0.95; 18)  
 

𝑡
(1−

0.05
2

,18)
= 𝑇. 𝐼𝑁𝑉. 2𝑇(0.05; 18) 
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NORM.S.INV   الطبيعي المعياري عكس التوزيع التراكمي حسا. 
 NORM.S.INV(probability)صيغت ا العامة: 

Probability  الطبيعياالحتماس المطابق للتوزيع. 
CONFIDENCE.NORM الحسابي لعينة كبيرع للوسا ال قة مجاس إرجاع 

 CONFIDENCE.NORM(alpha,standard_dev,size)صيغت ا العامة: 
CONFIDENCE.T الحسابي لعينة صغيرع للوسا ال قة مجاس إرجاع 

 CONFIDENCE.T(alpha,standard_dev,size)صيغت ا العامة: 
 حجم العينة. Size حيث:

Alpha .مستوى الداللة الم ستخدم لحسا  مستوى ال قة 
Standard_dev .االنحراف المعياري الخاص بنطاق البيانات 

 
 (:95التمرين )

يدعي أحد المسؤولين في وزارع المالية أن راتب المول  يكفي على اعتبار 
ليرع سورية، لذلك سحبنا عينة من عشر أسر،  31111أن إنفاق األسرع ال يتجاوز 

 قذم العينة وإنفاق كل من ا.  الجدوس التالي يبين دخلو 
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 (:96التمرين )
 لمستفيدينا أعمارالفرض القائل بسنه ال توجد فروق معنوية بين  اختبارنريد 

، %95اللة عند مستوى دين تمختلف مؤسستينفي من تعويض التسمين على الشيخوخة 
 حيث كانا نتائج المعاينة كاآلتي:

𝑛1 = 120 , �̅�1 = 62.7 , 𝑠1 = 2.5 
𝑛2 = 150 , �̅�2 = 61.8 , 𝑠2 = 2.62 

 

 
 

 (:97التمرين )
تلفين منجمين مخأقساط التسمين التي يدفع ا أصحا  في دراسة للمقارنة بين 

 :1.15والمطلو  عند مستوى داللة  كانا النتائج كاآلتيكتسمين صحي عن كل عامل 
ي أقساط التسمين الصحي الت ال يوجد فرق جوقري بيناختبر الفرض القائل:  -

 .عن كل عاملالمنجمين يدفع ا أصحا  كل من 
صوس للح ، وذلكأعلى ةيمة األقساط التي يدفعون ايدعي أصحا  المنجم األوس أن  -

 فاختبر قذا الفرض. على م ايا من المؤسسة
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 استخدام التوزيعات االحتمالية
 في المسائل المالية واالقتصادية

 لقوانين التوزيع المنقطعة Excelالدوال اإلحصائية في 
 

BINOM.DIST .)حسا  االحتماالت الخاضعة للتوزيع ال نائي )توزيع ذي الحدين 
 صيغت ا العامة:

BINOM.DIST(number_s,trials,probability_s,cumulative) 

 .k في التجار  التحقققي عدد مرات  Number_s  حيث:
Trials قي عدد التجار  المستقلة n . 

Probability_s  في كل تجربة التحقققي احتماس p. 
Cumulative .قي الأيمة المنطأية التي تحدد شكل الدالة 

ت رجع  BINOM.DIST، فنن (1أو ) TRUEتساوي  cumulativeنذا كانا ةيمة ف
دالة  ت رجع، فنن ا (1أو ) FALSEوإذا كانا تساوي  ،P(Xk) أيالتوزيع،  تابع

 .P(X=k)أي ، يةاالحتمال الك افة
POISSON.DIST بواسون توزيع حسا  االحتماالت الخاضعة ل. 

 POISSON.DIST(x,mean,standard_dev,cumulative) صيغت ا العامة:

 .k عدد األحداث Xحيث: 
Mean  وسيا التوزيع ةيمة . 

Cumulative .قي الأيمة المنطأية التي تحدد شكل الدالة 
ت رجع  POISSON.DIST، فنن (1أو ) TRUEتساوي  cumulativeنذا كانا ةيمة ف

دالة  ، فنن ا ت رجع(1أو ) FALSEوإذا كانا تساوي  ،P(Xk) أيالتوزيع،  تابع
 .P(X=k)أي ، يةاالحتمال الك افة



 الدكتور أحمد أديب أحمد  137

 
 

PROB  احتماس وقوع الأيم في نطاق بين حدين. حسا 
 صيغت ا العامة:

 PROB(x_range, prob_range, [lower_limit], [upper_limit]) 

 حتماالت. االالرقمية التي تقترن ب ا  xنطاق ةيم  X_range  حيث:
Prob_range  مقترنة بالأيم في الحتماالت االمجموعةx_range . 
Lower_limit  .الحد األدنى للأيمة التي تريد حسا  احتمال ا 
Upper_limit ا.حتمالالحد األعلى االختياري للأيمة التي تريد حسا  ا  

قذم الدالة احتماس أن تكون الأيم  تحسب، Upper_limitإذا لم يتم توفير الوسيا و 
 .Lower_limitمساوية للأيم في  x_rangeفي 

 (:98التمرين )
توجه جابي ، فنذا 1.8 يدفع التاجر ضريبة األرباحإذا كان احتماس أن 

 :فسوجد تجار 5نحو الضرائب 
 قانون التوزيع االحتمالي. -
أن يدفع تاجر واحد فقا احتماس  -

 .الضريبة
دفع الضريبة من قبل تاجر احتماس  -

 على األك ر.واحد 
دفع الضريبة من قبل تاجرين  احتماس -

 على األقل.
دفع الضريبة من تاجرين إلى احتماس  -

 .أربع تجار
 .دفع الضرائباحسب احتماس  -
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 (:92)التمرين 

افتتاح مشروع صغير إذا علما أن احتماس 
 من االقتراضدون اللجوء إلى في قرية ما 

 11، فنذا كان لدينا 1.6قو المصرف 
لم و  أشخاص يرغبون بافتتاح مشاريع صغيرع

م في يتاحتماس أن ما قو ، فلالقتراض يلجؤوا
 :القرية افتتاح

 على األقل مشاريع 8 –ثالث مشاريع فقا 
 مشاريع 6 -مشاريع  5إلى  2من  -
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 (:31التمرين )
العمالء الذين يدفعون أقساط قروض م في فرع المصرف ليكن متوسا عدد 

بالدةيقة.  عميل 1,8بين الساعة العاشرع والساعة الحادية عشرع قو العقاري 
، 10,54و 10,53والمطلو : حسا  احتماس أن يكون لدينا خالس الدةيقة بين الساعة 

 الحاالت التالية:أحد 
 .عميلعدم وجود أي  -
 .عميل واحد -
 .عميالن -
 .عميالنعلى األقل  -
 .عميلينأك ر من  -
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 (:30التمرين )
في الساعة، فنذا كان احتماس عميل  51يتواجد في صالة المصرف التجاري 

 .0,04ساعة يساوي كل  شجار بين العميل ومول  الكوعوقوع 
 والمطلو  حسا  اآلتي:

 .شجاراحتماس عدم وقوع أي  -
 واحد فقا. شجاراحتماس وقوع  -
 فقا. شجاريناحتماس وقوع  -
 على األقل. شجاريناحتماس وقوع  -

 

  

 لقوانين التوزيع المستمرة Excelالدوال اإلحصائية في 
NORM.DIST الطبيعي العاملتوزيع حسا  االحتماالت الخاضعة ل. 

 NORM.DIST(x,mean,standard_dev,cumulative)صيغت ا العامة: 

 يمة التي تريد حسا  التوزيع ل ا.الأ Xحيث: 
Mean  و  زيع.الوسا الحسابي للتوStandard_dev  .االنحراف المعياري للتوزيع 

Cumulative المنطأية التي تحدد شكل الدالة. قي الأيمة 
ت رجع  NORM.DIST، فنن (1أو ) TRUEتساوي  cumulativeنذا كانا ةيمة ف

دالة  ، فنن ا ت رجع(1أو ) FALSE، وإذا كانا تساوي P(Xk) أيالتوزيع،  تابع
 .P(X=k)أي ، يةاالحتمال الك افة
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NORM.INV   الطبيعي العامعكس التوزيع التراكمي حسا. 
 NORM.INV(probability,mean,standard_dev)صيغت ا العامة: 

 .الطبيعياالحتماس المطابق للتوزيع  Probabilityحيث: 
NORM.S.DIST الطبيعي المعياري لتوزيع حسا  االحتماالت الخاضعة ل. 

 NORM.S.DIST(z,cumulative)صيغت ا العامة: 

 الأيمة التي تريد حسا  التوزيع ل ا. Zحيث: 
Cumulative  .نذا كانا ةيمة فقي الأيمة المنطأية التي تحدد شكل الدالة
cumulative  تساويTRUE ( 1أو) فنن ،NORM.DIST  أيالتوزيع،  تابعت رجع 

Φ(k) وإذا كانا تساوي ،FALSE ( 1أو)يةاالحتمال دالة الك افة ، فنن ا ت رجع. 
CHISQ.INV.RT  وCHISQ.INV  تربيع. يلتوزيع كاالأيمة الجدولية ت رجع 

 CHISQ.INV(probability,deg_freedom)صيغت ا العامة: 
 .ال قةقي احتماس  Probabilityحيث: 

 قي عدد درجات الحرية. Deg_freedomو
 CHISQ.INV.RT(probability,deg_freedom)صيغت ا العامة: 

 .مستوى الداللةقي  Probabilityحيث: 
 قي عدد درجات الحرية. Deg_freedomو

F.INV.RT  وF.INV  فيشرتوزيع ل الأيمة الجدوليةت رجع.  
 صيغت ا العامة:

F.INV (probability,deg_freedom1,deg_freedom2) 

 صيغت ا العامة:
F.INV.RT(probability,deg_freedom1,deg_freedom2) 

فيشر )احتماس ال قة أو مستوى الداللة احتماس مقترن بتوزيع  Probabilityحيث: 
 .م ل كاي مربع(

Deg_freedom1  .وبسا درجات الحريةDeg_freedom2 لحرية.مقام درجات ا 
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 (:39التمرين )
فسوجد  P(Z<a)=0.8289وإذا كان  P(Z<2.56)أوجد  Z~N(0,1)إذا كان 

 .aةيمة 
P(Z<2.56) =NORM.S.DIST(2.56;1) =0.994766 

 

P(Z < a)=0.8289  a =NORM.S.INV(0.8289) = 0.949827 

 
 أوجد الأيم الجدولية اآلتية:

𝜒(0.05,6)
2 = 𝐶𝐻𝐼𝑆𝑄. 𝐼𝑁𝑉. 𝑅𝑇(0.05; 6)

= 𝐶𝐻𝐼𝑆𝑄. 𝐼𝑁𝑉(0.95; 6) 
 

𝐹(0.05,3,20) = 𝐹. 𝐼𝑁𝑉. 𝑅𝑇(0.05; 3; 20)

= 𝐹. 𝐼𝑁𝑉(0.95; 3; 20) 

 (:33التمرين )
 عدد الدقائق التي يقضي ا المتقاعد في متحوالا عشوائياا يعبر عن Xإذا كان 

 1111 اوكان لدينويخضع للتوزيع الطبيعي العام، صالة االنتظار لأبض الراتب، 
عدد الدقائق التي يقضي ا المتقاعد في صالة االنتظار علما أن متوسا  ، فنذامتقاعد

 ، والمطلو :دقائق 11، وبانحراف معياري دةيقة 171قو 
 .دةيقة 171عن  مدع انتظارقمتقل عدد الذين  -
 .دةيقة 191عن  مدع انتظارقمت يد عدد الذين  -
 .181و 161بين  مدع انتظارقمعدد الذين تتراوح  -
 االحتماالت اآلتية:إيجاد  -

 

 

170 2 170 2

170 3 170 3

P X

P X

 

 

   

     
 .P(X<x) = 0.5التي يكون عندقا  Xأوجد ةيمة  -
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 (:34التمرين )
 ةيمة الوصفة الطبية التي يتم صرف ابل  متوسا  في شركة ضمان صحي

 ةيمة الوصفة الطبية، مفترضاا أن أل  ليرع 2.3بانحراف معياري  أل  ليرع 19.3
 متغير عشوائي يخضع للتوزيع الطبيعي. احسب:

 .أل  ليرع 18عن  ةيمت اقل تالتي  الوصفاتنسبة  -
 .أل  ليرع 21عن  ةيمت ا ت يدالتي  الوصفاتنسبة  -
 .أل  ليرع 21.5و 18.5بين  ةيمت اتراوح تالتي  الوصفاتنسبة  -
 .الوصفاتمن  %15 اقل عن تالذي س الأيمة -
 .الوصفاتمن  %25 علي ا يد تالذي س الأيمة -
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 نموذج التشابك القطاعي
 Excelبعض الدوال الخاصة بالمصفوفات في 

MDETERM إرجاع محدد المصفوفة. 
 MDETERM(array)صيغت ا العامة: 

MINVERSE  المصفوفة مقلو إرجاع. 
 MINVERSE(array)صيغت ا العامة: 

TRANSPOSE  المصفوفة منقوسإرجاع. 
 TRANSPOSE(array)صيغت ا العامة: 

MMULT   مصفوفتين.إرجاع المصفوفة الناتجة عن ضر 
 .array 2ونفس عدد أعمدع  array1بنفس عدد صفوف  مصفوفةالناتج و 
 .array2مساوياا لعدد صفوف  array1يجب أن يكون عدد أعمدع و 

 MMULT(array1, array2) صيغت ا العامة:
 مالحظة:

وقا وفي نفس الضغا مع قذم الداالت نقوم بال أثناء إيجاد المصفوفات والتعامل
 .وحدم ENTERوليس على مفتاح اإلدخاس  CTRL SHIFT ENTERعلى المفاتيح 

 
 (:35التمرين )

أوجد أرقام الخطة للقطاعات األربعة التالية التي من شسن ا تحقيق منتوج 
 ن ائي ةيمته كما يلي:

 زراعة القطاع
 صناعة
 ثقيلة

 صناعة
 خفيفة

 المجموع خدمات

  يمة المنتةات النهائية
 بماليين الليرات

151 351 81 71 651 
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علماا بسن جدوس العالقات القطاعية بداللة ةيم المواد المنتجة كان في العام 
 الماضي كما يلي:

  يمة المنتةات 4 3 2 1 القطاع تسلسل
 Viالنهائية 

 مةموع المخرجات
Wj 

 211 61 81 15 25 21 خدمات 1
 251 115 121 1 25 1 زراعة 2
 151 41 41 45 25 1 خفيفة صناعة 3
 411 321 81 1 1 1 ثقيلة صناعة 4

 1111 525 321 61 75 21 المجموع 
  V 1-B) –W = (I .  أرقام الخطة المطلوبة تعطى بالعالقة:

 وبالتالي يكون الحل كما يلي:
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وقي مصفوفة المعامالت الفنية للنفقات وتعطى  Bنحسب عناصر المصفوفة 
 j/ W ij= Vij b عناصرقا بالعالقة:

 .(I-B)ثم نحسب من خالل ا المصفوفة 

 
 

بسن نحدد الخاليا  MINVERSEباستخدام الدالة  (I-B)نحسب مقلو  المصفوفة 
(Q8:T11) وفي  ضغاونكتب الدالة وندخل بيانات المصفوفة األصل، ثم نقوم بال

 .CTRL SHIFT ENTERعلى المفاتيح لوقا نفس ا
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 .MDETERMباستخدام الدالة  Bنحسب محدد المصفوفة 
باستخدام الدالة   V 1-B) –W = (I .نحسب أرقام الخطة المطلوبة الناتجة عن العالقة 

MMULT  بسن نحدد الخاليا(W8:W11)  ونكتب الدالة وندخل بيانات المصفوفتين
 CTRL SHIFTعلى المفاتيح وفي نفس الوقا ضغا المضروبتين، ثم نقوم بال

ENTER. 
 

 
 

 والنتائج على الشكل التالي:
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 .1.1116يساوي  Bإن محدد المصفوفة 

 قو عبارع عن أرقام الخطة المطلوبة للقطاعات األربعة. Wوالعمود 
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 البرمةة الخطية
 

 إن نماذج البرمجة الخطية استخدما في الك ير من المشاكل االقتصادية
سواء كانا إنتاجية أو تمويلية أو إدارية، ففي األوس تساعد البرمجة الخطية في حل 
مشكالت تخصيص الموارد النادرع بين االستخدامات البديلة بحيث يتحقق عن قذا 

 التوزيع الحد األقصى من الكفاءع.
كما تستخدم نماذج البرمجة الخطية في جدولة اإلنتاج أو في اتخاذ القرارات 

لقة بالولائ  الرئيسة لإلدارع كالتخطيا والتنظيم والرقابة. وتساقم البرمجة المتع
الخطية في حل مسائل النقل والتوزيع حيث تستخدم للوصوس إلى أقل كلفة عند نقل 

 وتوزيع اإلنتاج إلى مناطق أخرى.
فضالا عن ذلك فنن البرمجة الخطية تستخدم في ةيال كفاءع أداء الوحدات 

 دارية التي ل ا مدخالت ومخرجات متشاب ة.االقتصادية واإل
 

 :Excelصياغة وحل نموذج البرمةة الخطية في برنامج 
ينبغي العمل  Excelلصياغة وحل نموذج البرمجة الخطية في برنامج 

 بالخطوات اآلتية:
 إدخاس البيانات بشكل صحيح وكتابة الصي  المطلوبة. .1
 تعريف خلية ال دف )خلية ال دف(. .2
 الخاليا المتغيرع.تحديد  .3
 إضافة القيود. .4
 خيارات الحل. .5
 حل النموذج. .6
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 (:36التمرين )
( T( والمناضد )Cنفترض لدينا شركة تنتج نوعين من األثاث قما الكراسي )

ساعة  1211وقذم الشركة تستخدم الخشب واأليدي العاملة في إنتاج ا، ولدى الشركة 
ساعات  4وإلنتاج كرسي واحد تحتاج لشراء الخشب،  $5111عمل متاحة للعمل و

. ويعطي إنتاج $35ساعات عمل و 7وتحتاج المنضدع الواحدع إلى  $11عمل و
. والسؤاس المطروح قو: ما قو الم يج $21والمنضدع  $9الكرسي الواحد ربحاا قدرم 

 األم ل من المنتوجين الذي يعطي أعلى األرباح؟
ج برمجة خطية ويكون بالشكل ويمكن كتابة الم اس السابق على قيئة نموذ

 اآلتي:
 Maximize Profit= 9C + 20T 

Subject to: 

 4C  +  7T   ≤ 1200      قيد العمل 
 10C + 35T ≤ 5000    قيد الخشب    
 C ≥ 0 , T ≥ 0              قيد الالسلبية 

 إدخال البيانات بشكل صحيح وكتابة الصيغ المطلوبة: -أوالا 
 البيانات كما في الشكل اآلتي ونتبع الخطوات التالية:نقوم بندخاس 
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تسمى و ( F8:F9و B5:C5 ،B8:C9إدخاس بيانات متغيرات القيود )انظر الخاليا  .1
 .Data Cellsخاليا اإلدخاس 

يمة أولية ندخل ةإدخاس متغيرات القرار )في قذم الخطوع نقوم فقا بتسمية الخاليا و  .2
 لكل متغير قرار.

 .Changing Cell(. وقذم الخاليا تسمى الخاليا المتغيرع C3و B3انظر الخاليا 

الكمية )دالة ال دف( التي ن دف إلى تحأيق ا وقي إما تكون تعظيم للربح أو  .3
تعتمد على  Equationتخفيض التكاليف )وينبغي أن تكون على شكل معادلة 

( على قذم الكمية D5ةيم متغيرات القرار(. والخلية التي تحتوي )انظر الخلية 
 .Target Cellتسمى خلية ال دف 

ادخاس ةيم القيود )والتي تتضمن الطرفين، الطرف األيسر يم ل الموارد  .4
المستخدمة، الطرف األيمن يتضمن الموارد المتوفرع(. والناتج من قيود الطرف 

 .Output Cells( يسمى خاليا الناتج D8:D9األيسر )انظر الخاليا 

 

 )دالة الهدف(: target cellخلية الهدف  تعريف -ثانياا 
عندما نتسكد من إدخاس البيانات كاملة والتي تحتوي على عناصر نموذج 
البرمجة الخطية )البيانات، متغيرات القرار، دالة ال دف، القيود( ننتقل إلى الخطوع 

 التالية حيث:
بع فيظ ر مر  Solver، انقر فوق Analysis، في مجموعة بياناتضمن تبويب  .1

 الحوار اآلتي.

لكي نختار خاليا دالة ال دف، نختار زر الخيار المقابل لمجموعة دالة ال دف  .2
Set Objective  من نافذعSolver  وبعدقا إما أن ننقر على الخلية التي تم ل

 (.D$5$دالة ال دف، أو نطبع عنوان الخلية التي تم ل دالة ال دف )
وقذا يعتمد على دالة ال دف إذا كان ، Minأو تخفيض  Maxنختار إما تعظيم  .3

 ال دف زيادع األرباح أو المبيعات أو تخفيض التكاليف.
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تحتوي على و نالحظ أن خلية دالة ال دف تكون خلية واحدع فقا،  أنويجب 
 المعادلة التي تحقق دالة ال دف.

 
 تحديد الخاليا المتغيرة: -ثالياا 

 Solverلقرار والتي سيقوم الا في قذم الخطوع نقوم بتحديد خاليا متغيرات ا
بتغيير ةيمت ا عندما يحاوس أن يجد الأيمة المطلوبة للنموذج. وللأيام بذلك ننقر على 

وثم إما نختار  By Changing Variable Cellزر خيار " بتغيير الخاليا المتغيرع" 
الخاليا التي تم ل خاليا متغيرات القرار، أو نطبع كل عناوين الخاليا التي تم ل 

 (.B$3:$C$3$متغيرات القرار )
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 إضافة القيود: -رابعاا 
. ستظ ر Solverمن نافذع  Addلكي نبدأ بنضافة القيود ننقر على زر  (1

 ،Cell Referenceنافذع حوار جديدع وسيكون المؤشر في "مرجع الخلية" 
فنما أن ننقر على الخاليا التي نريدقا لتكون مقيدع، أو نطبع مراجع الخاليا 

 (.D$8:$D$9$التي نريدقا تكون مقيدع )
من خانة اختيار المتراجحات نختار المتراجحة المطلوبة للقيد )وفي تمريننا  (2

 فنما أن ننقر Constraint( ثم ننقر على نافذع زر خيار القيود <=نختار 
على الخاليا التي تحتوي على ةيم القيود، أو نطبع مراجع الخاليا التي 

 (.F$8:$F$9$تتضمن ةيم القيود )

 
وتكون  Solver، لكي نعود إلى نافذع Okبعد اختيار القيود ننقر على زر  (3

 قد امت ت.

 Make Unconstrainedنحدد افتراض الالسلبية ضمن القيود  (4

Variables Non-Negative. 

 
 خيارات الحل: -ساا خام

، نختار طريقة Solver Parametersفي نافذع  Optionsفي الخيارات 
Simplex LP .لتحديد افتراض خطية النموذج 

  



 Microsoft Excel 156تطبيقات حاسوبية في العلوم االقتصادية باستخدام برنامج 

 حل النموذج: -سادساا 
في  Solveبعد صياغة النموذج وتحديد الخيارات المطلوبة ننقر على زر 

لنا نافذع تحتوي على الحل األم ل ستظ ر  Solverمربع الحوار األساسي فنن وجد 
 عدع خيارات.

 Keepويجب أن نسخذ االختيار األوس إذا أردنا أن نحتفظ بالحل األم ل 

Solver Solution أما إذا اخترنا الخيار ال اني فنننا نستعيد الأيم األصلية ،
Restore Original Values. 

 
 سنحصل على واحدع من الرسائل األربعة اآلتية:

1) "Solver found a solution. All constraints and optimality 

conditions are satisfied"  مما يعني ان الاSolver   وجد الحل االم ل
 للنموذج.

2) "Cell values did not converge"  ويشير قذا إلى أن دالة ال دف
 تصل إلى ما الن اية. وقذا ناتج عن نسيان كتابة قيد أو إدخاس دالة خاطئة.
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3) "Solver could not find a feasible solution"  وقذا يشير إلى عدم
 الحصوس على حل ممكن، وينتج من إدخاس غير صحيح للقيود أو الدواس.

4) "Conditions for Assume Linear Model not Satisfied"  قذم
 الرسالة تشير إلى إدخاس دالة أو صيغة غير خطية.

 
 111 التالي: إن الشركة تنتج وبالتالي تكون نتائج الحل األم ل على الشكل

 .$3185.71( منضدع حتى تحقق أعلى ربح ل ا وقو 114) 114.29كرسي و

 
 

  



 Microsoft Excel 158تطبيقات حاسوبية في العلوم االقتصادية باستخدام برنامج 

 استخدامتطبيقات متقدمة ب
 Excelفي حزمة أدوات التحليل 

إلحصائية اداالت التستخدم  Analysis ToolPakالتحليل ح مة أدوات إن 
من بعض لانش  وت .وس اإلخراجاجدأو ال ندسية المناسبة لحسا  النتائج وعرض ا في 

 .الرقمية خراجاإلباإلضافة إلى جداوس رسومية األدوات مخططات 
 

 :تحميل حزمة أدوات التحليل وتنشيطها
 .(الولائ  اإلضافية)، ثم الفئة (خيارات)، ثم (مل )نقر عالمة التبويب ا .1
 .(انتقاس)، ثم انقر فوق (اإلضافية Excelولائ  )، حدد (إدارع)في المربع  .2
 ح مة أدوات التحليل االختيار ة، حدد خاناإلضافية(الولائ  )في المربع  .3

(Analysis ToolPak).ثم انقر موافق ، 
إذا تم توجي ك إلى أن ح مة أدوات التحليل غير م بتة حالياا على الكمبيوتر،  .4

م ، إذا لOffice، )قد يحتاج قذا األمر لتوفر قرص برامج فانقر فوق نعم لت بيت ا
 يكن م بتاا بشكل كامل.

 Data)للتعامل مع قذم الح مة انقر عالمة تبويب )بيانات( وستجد األمر  .5

Analysis)  في مجموعةAnalysis  حيث أنك بالنقر على قذم األمر ستجد تلك
 األدوات بشكل مفصل كما في الصورع.
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 Descriptive Statisticsاإلحصاسات الوصفية 

نطاق من ضمتغير الوصفية لكل داع تقريراا حوس اإلحصائيات قذم األتنش  
 اإلدخاس.
 (:37التمرين )

 أوجد جدوس اإلحصاءات الوصفية للبيانات اآلتية وحلله.

 
في مجموعة  (Data Analysis)انقر عالمة تبويب )بيانات( ثم اختر األمر  .1

Analysis فيظ ر مربع حوار ،Data Analysis  اختر منه األداع
Descriptive Statistics  ثمOK :فيظ ر صندوق حوار 
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 :Inputخيارات اإلدخاس في القسم  .2
نطاق الخاليا التي تحوي على البيانات  Input Rangeأدخل في صندوق  -

$B$1:$C$8. 
إذا كانا  Rowsإذا كان كل متغير يسخذ عموداا، و Columnsحدد الخيار  -

 كل متغير يسخذ صفاا.
والذي يجعل البرنامج يتعرف على أن  n first rowLabels iحدد الخيار  -

 Labels in firstالص  األوس قو ص  أسماء العناوين. أو الخيار 

column  والذي يجعل البرنامج يتعرف على أن العمود األوس قو عمود
 أسماء العناوين. وقذا قو مرتبا باالختيار السابق.

ك ثالثة خيارات لوضع : قناOutput Optionsخيارات اإلخراج في القسم  .3
 نتائج المخرجات:

- Output Range لوضع المخرجات في نفس ورقة العمل، لذلك نحدد خلية :
 ما ستكون أوس خلية في المجاس الذي ستوضع فيه النتائج.

- New Worksheet Ply لوضع المخرجات في ورقة عمل جديدع يتم :
 لذلك.إنشاؤقا ل ذا الغرض، ويمكن تسميت ا في المربع المحدد 

- New Workbook.لوضع المخرجات في مصن  جديد : 

- Summary Statistics إلل ار ملخص اإلحصاءات الوصفية المتعلقة :
 بمقاييس الن عة المرك ية والتشتا.

- Confidence level for mean إلل ار مجاس ال قة للمتوسا ويتم تحديد :
 (.%95احتماس ال قة )االفتراضي 

- Kth Largest or Kth Smallest  أكبر أو أصغر ةيمة ترتيب اK  كسن
 .K=3أو ثالث أصغر ةيمة إذا كان  K=2نقوس: ثاني أكبر ةيمة إذا كان 

 فتظ ر النتائج في المخرجات اآلتية: OKانقر زر  .4
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 كمية اإلنتاج عدد العمال  الشرح

 Mean 131.43 555.71 الوسط الحسابي

 Standard Error 13.49 46.39 الخطأ المعياري للمتوسط

 Median 120 500 الوسيط

 Mode 105 500 المنوال

 Standard Deviation 35.67 122.73 االنحراف المعياري 

 Sample Variance 1272.62 15061.9 تباين العينة

 Kurtosis 1.57 2.43 مقياس التفرطح

 Skewness 1.34 1.57 مقياس االلتواس

 Range 100 350 المدى

 Minimum 100 450 أصغر  يمة

 Maximum 200 800 أكبر  يمة

 Sum 920 3890 المةموع

 Count 7 7 العدد

 Largest(2) 150 620 ثاني أكبر  يمة

 Smallest(2) 105 460 ثاني أصغر  يمة

 Confidence Level(95.0%) 32.99 113.5 %25حد اليقة باحتمال 

قم بتحليل الجدوس السابق والتعليق على الأيم الناتجة ودالالت ا وتقديم ا في  وظيفة:
 المحاضرع القادمة.
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 استخدام حزمة أدوات التحليلباختبار الفرضيات 

في أي تحليل إحصائي تكون قناك فرضيتان تخضعان لالختبار: فرضية 
تفترض فرضية العدم . وعادع 1H، والفرضية البديلة ويرم  ل ا 0Hالعدم ويرم  ل ا 

عدم وجود اختالفات بين المعامالت، وتوضع قذم الفرضية على أمل رفض ا عند 
فنن  1.15(. وإذا تم رفض الفرضية م الا عند مستوى 1.11أو  1.15مستوى معين )

، وأن احتماس أن يكون قرارنا خاط  قو %95ذلك يعني أن قرارنا صحيح بنسبة 
 .%1ستوى وينطبق األمر نفسه على الم 5%

أو  Fأو  t-Statisticبالنسبة لكافة األدوات الموجودع أدنام، يتم حسا  ةيم 
z-test  .سالبة أو غير سالبة  ة المحسوبةيمكن أن تكون الأيمو في جداوس اإلخراج

 استناداا إلى البيانات.
وعند إجراء االختبار يجب أن نختار أن يكون االختبار ثنائي الجانب )في 

01حالة  :  H 01الحالتين )ب( أو أحادي الجانب :  H01، أو :  H.) 
01إذا كان االختبار ثنائي الجانب  - :  H وكانا ،

2
1



 tt  فنننا نقبل

 والعكس بالعكس. 0Hفرضية العدم 
01إذا كان االختبار أحادي يميني  - :  H وكانا ، 1tt  فنننا نقبل

 والعكس بالعكس. 0Hفرضية العدم 
01إذا كان االختبار أحادي يساري  - :  Hوكانا ، 1tt  فنننا نقبل

 والعكس بالعكس. 0Hفرضية العدم 
، P(T <= t) one-tailإذا كان االختبار أحادي الجانب نعتمد ةيمة احتماس الداللة 

، وفي P(T <= t) two-tailوإذا كان ثنائي الجانب نعتمد ةيمة احتماس الداللة 
نقبل فرضية العدم، وإال   = 0.05الحالتين إذا كانا ةيمة احتماس الداللة أكبر من 

 قبل الفرضية البديلة.ن
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t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances 

الختبار الفرق بين  ذي العينتين Student's t-Testأداع التحليل قذم  تجري 
يه . وتتم اإلشارع إلمتوسطي عينتين مسخوذتين من مجتمعين تباين ما متساويان

 ذي تباينات متساوية. t-Testكاختبار 
 (:38التمرين )

أجور اإلناث في  اختبر: قل يختل  متوسا أجور الذكور عن متوسا
 البيانات اآلتية؟

 أدخل البيانات في ورقة العمل. .1
 حدد الفرضيات اإلحصائية: .2

فرضية العدم: ال يوجد فرق معنوي بين متوسا أجور الذكور ومتوسا أجور  -
اإلناث   0: 210 YYH. 

الفرضية البديلة: قناك فرق معنوي بين متوسا أجور الذكور ومتوسا أجور  -
اإلناث   0: 211 YYH. 

انقر عالمة تبويب )بيانات( ثم  .3
في  (Data Analysis)اختر 

، فيظ ر مربع Analysisمجموعة 
Data Analysis  اختر منه األداع 

 
t-Test: Two-Sample 
Assuming Equal Variances 

 
 

 فيظ ر صندوق حوار: OKثم 
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 :Inputخيارات اإلدخاس في القسم  .4
نطاق الخاليا التي تحوي على  Variable 1 Rangeأدخل في الصندوق  -

 .A$1:$A$14$بيانات العينة األولى 
نطاق الخاليا التي تحوي على  Variable 2 Rangeأدخل في الصندوق  -

 .B$1:$B$14$بيانات العينة ال انية 
- Hypothesized Mean Deference قو الفرق المفترض في فرضية :

العدم، وإذا كانا الفرضية قي تساوي المتوسطين فالفرق المفترض قو 
الصفر   0: 210 YYH. 

لكي يتعرف البرنامج على أن الص  األوس قو ص   Labelsحدد الخيار  -
 أسماء العناوين.

 .Alpha = 0.05حدد ةيمة مستوى الداللة  -
 :Outputخيارات اإلخراج في القسم  .5

Output Range  - New Worksheet Ply  - New Workbook 

 فتظ ر المخرجات كما يلي: OKانقر زر  .6
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t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances 
 اإلناث الذكور  

 Mean 13846.15 13730.77 الوسط الحسابي

 Variance 5766026 3150641 التباين

 Observations 13 13 عدد المشاهدات

  Pooled Variance 4458333 التباين المشترك

 لمفترضة للفرقالقيمة ا
 بين المتوسطين

Hypothesized 
Mean Difference 

0  

  df 24 درجات الحرية

  t Stat 0.139322 قيمة مؤشر االختبار المحسوبة

 احتمال الداللة
 (الجانب)اختبار أحادي 

P(T<=t) one-tail 0.445179  

 قيمة مؤشر االختبار المحسوبة
 (الجانبأحادي )اختبار 

t Critical one-tail 1.710882  

 احتمال الداللة
 (الجانب)اختبار ثنائي 

P(T<=t) two-tail 0.890359  

 قيمة مؤشر االختبار المحسوبة
 (الجانب)اختبار ثنائي 

t Critical two-tail 2.063899  

، بينما متوسا أجور 5766126 ا وتباين 13846متوسا أجور الذكور بل   -
 .3151641 ا وتباين 13731اإلناث 

 حيث أن ةيمة التباين المشترك تعطى بالعالقة: -
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بار ثنائي االختوالختبار الفرضية القائلة بعدم تساوي المتوسطين نالحظ أن  -
 الجانب.

 P(T<=t) two-tail = 0.89 >  = 0.05وبما أن ةيمة احتماس الداللة 
فنننا نقبل فرضية العدم ونؤكد أنه ال يوجد فرق بين متوسطي أجور الذكور 

 وأجور اإلناث.
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وبالنظر إلى الأيمة المطلقة لمؤشر االختبار المحسو  نصل لنفس القرار  -
 حيث نجد أن:

064.2tail- twoCriticalt 139.0 Statt. 
لو كانا الفرضية البديلة تنص على أن متوسا أجور الذكور أكبر من  (:0)تنويه 

متوسا أجور اإلناث، والتي يمكن التعبير عن ا بالشكل   0: 211 YYH  كنا قد
 اتخذنا قرار قبوس فرضية العدم بالنظر إلى:

P(T<=t) one-tail = 0.445 >  = 0.05 
711.1tail-one Criticalt 139.0 Statt 

لو كانا الفرضية البديلة تنص على أن متوسا أجور الذكور أصغر من  (:9تنويه )
متوسا أجور اإلناث، والتي يمكن التعبير عن ا بالشكل   0: 211 YYH  كنا قد

 اتخذنا قرار قبوس فرضية العدم بالنظر إلى:
P(T<=t) one-tail = 0.445 >  = 0.05 

711.1tail-one Criticalt 139.0 Statt 
 

t-Test: Two-Sample Assuming 
Unequal Variances 

الختبار الفرق بين  ذي العينتين Student's t-Testتجري أداع التحليل قذم 
إلشارع إليه . وتتم امتوسطي عينتين مسخوذتين من مجتمعين تباين ما غير متساويين

 متساوية.غير ذي تباينات  t-Testكاختبار 
 
 (:32التمرين )

الذكور من مجتمع أصحا  الش ادات الجامعية، واإلناث من إذا افترضنا أن 
مجتمع أصحا  الش ادات ال انوية. اختبر: قل يختل  متوسا أجور الذكور عن 

 اإلناث في نفس البيانات السابقة؟ متوسا أجور
 نتخذ القرار كما اتخذنام في الم اس السابق.
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t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 

 اإلناث الذكور  

 Mean 13846.15 13730.77 الوسط الحسابي

 Variance 5766026 3150641 التباين

 Observations 13 13 عدد المشاهدات

القيمة المفترضة للفرق بين 
 المتوسطين

Hypothesized 
Mean Difference 

0  

  df 22 درجات الحرية

  t Stat 0.139322 قيمة مؤشر االختبار المحسوبة

 احتمال الداللة
 (الجانب)اختبار أحادي 

P(T<=t) one-tail 0.445232  

 قيمة مؤشر االختبار المحسوبة
 (الجانبأحادي )اختبار 

t Critical one-tail 1.717144  

 احتمال الداللة
 (الجانب)اختبار ثنائي 

P(T<=t) two-tail 0.890464  

 قيمة مؤشر االختبار المحسوبة
 (الجانب)اختبار ثنائي 

t Critical two-tail 2.073873  
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t-Test: Paired Two Sample For Means 
يمكن استخدام اختبار م دوج عند وجود ازدواج طبيعي للمالحظات في 

مرتين، قبل التجربة وبعدقا.  (كعينة)العينات، كما قو الحاس عند اختبار مجموعة 
ذي العينتين الم دوجتين  Student's t-Testوتقوم أداع التحليل قذم وصيغت ا بنجراء 

 .الختبار الفرق بين مجموعتين مرتبطتين
 
 (:41التمرين )

جابي الضرائب بتخمين ضريبة الدخل على كل شركة في القائمة المسل مة قام 
لية وأعاد الما له اعتماداا على خبرته، ثم طلب من مدراء الشركات ت ويدم بالبيانات

سثير . ف ل قناك تعلى كل شركة اعتماداا على دراسة البيانات تخمين ةيم الضرائب
 ؟التخمين الضريبي )البيانات باألل  ليرع(على البيانات المالية دراسة ل

 
في مجموعة  (Data Analysis)انقر عالمة تبويب )بيانات( ثم اختر األمر  .1

Analysis فيظ ر مربع حوار ،Data Analysis  اختر منهt-Test: Paired 

Two Sample For Means  ثمOK :فيظ ر صندوق حوار 
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 حدد الفرضيات اإلحصائية: .2

ة، أي أن قبل وبعد الدراس الضرائبفرضية العدم: ال يوجد فرق معنوي بين متوسا  -
 .التخمين الضريبيالدراسة ال تؤثر على 

ي أن راسة، أقبل وبعد الد الضرائبالفرضية البديلة: قناك فرق معنوي بين متوسا  -
 .التخمين الضريبيالدراسة تؤثر على 

 :Inputخيارات اإلدخاس في القسم  .3
نطاق خاليا بيانات التجربة  Variable 1 Rangeأدخل في الصندوق  -

 .B$1:$B$11$البعدية 
نطاق خاليا بيانات التجربة القبلية  Variable 2 Rangeأدخل في الصندوق  -

$A$1:$A$11. 
- Hypothesized Mean Deference:  قو الفرق المفترض في فرضية

 العدم، وإذا كانا الفرضية قي تساوي التباينات فالفرق المفترض قو الصفر.
لكي يتعرف البرنامج على أن الص  األوس قو ص   Labelsحدد الخيار  -

 أسماء العناوين.
 .Alpha = 0.05حدد ةيمة مستوى الداللة  -
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 :Outputخيارات اإلخراج في القسم  .4

Output Range  - New Worksheet Ply  - New Workbook 

 فتظ ر المخرجات كما يلي: OKانقر زر  .5

t-Test: Paired Two Sample For Means 

 قبل الدراسة بعد الدراسة  

 Mean 76.1 52.9 الوسط الحسابي

 Variance 298.1 620.5444 التباين

 Observations 10 10 عدد المشاهدات

  Pearson Correlation 0.534788 معامل االرتباط بيرسون

القيمة المفترضة للفرق 
 بين المتوسطين

Hypothesized 
Mean Difference 

0  

  df 9 درجات الحرية

  t Stat 3.425788 مؤشر االختبار المحسوب

 احتمال الداللة
 )اختبار أحادي الجانب(

P(T<=t) one-tail 0.003779  

 مؤشر االختبار المحسوب
 الجانب(أحادي )اختبار 

t Critical one-tail 1.833113  

 احتمال الداللة
 )اختبار ثنائي الجانب(

P(T<=t) two-tail 0.007558  

 مؤشر االختبار المحسوب
 )اختبار ثنائي الجانب(

t Critical two-tail 2.262157  

أل  ليرع  52.9البيانات المالية كان قبل دراسة  الضرائبالحظ أن متوسا  -
دراسة بعد  الضرائب، بينما ازداد متوسا أل  ليرع 620.5444 والتباين

 .أل  ليرع 298.1 التباين، وبل  أل  ليرع 76.11إلى البيانات المالية 
 ة البعديةوالتجرب القبلية التجربةفي  الضرائبن ةيمة معامل االرتباط بين إ -

 رائبةيم الض، وقي تعبر عن عالقة طردية، ولكن ا ضعيفة بين 1.535تبل  
 .البيانات الماليةبعد دراسة  البيانات المالية وةيم الضرائبقبل دراسة 
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بار ثنائي االختوالختبار الفرضية القائلة بعدم تساوي المتوسطين نالحظ أن  -
الجانب   0: 121 YYH. 

 P(T<=t) two-tail = 0.0076 <  = 0.05وبما أن ةيمة احتماس الداللة 
تسثير لاونقبل الفرضية البديلة التي تشير إلى فنننا نرفض فرضية العدم 

ةيم ا ، أي أن متوسالتخمين الضريبيعلى البيانات المالية دراسة الجوقري ل
وسا يختل  اختالفاا جوقرياا عن متالبيانات المالية دراسة  بعد ضريبة الدخل

ال  لخبرعاتالي فنن عامل ، وبالالبيانات الماليةدراسة  قبل ةيم ضريبة الدخل
 .التخمين الضريبي في عملية فعاالا يعتبر 

وبالنظر إلى الأيمة المطلقة لمؤشر االختبار المحسو  نصل لنفس القرار  -
 حيث نجد أن:

262.2tail- twoCriticalt 426.3 Statt 
دراسة بعد ال الضرائبلو كانا الفرضية البديلة تنص على أن متوسا  (:0تنويه )

ب الدراسة، ارتفع بسب الضرائبقبل الدراسة  أي أن متوسا  الضرائبأكبر من متوسا 
 ا بالشكل ، والتي يمكن التعبير عنالضرائبوبالتالي فنن الدراسة ل ا أثر إيجابي على 

  0: 121 YYH  كنا قد اتخذنا قرار رفض فرضية العدم وقبوس الفرضية البديلة
 بالنظر إلى:

P(T<=t) one-tail = 0.004 <  = 0.05 
83.1tail-one Criticalt 426.3 Statt 

دراسة بعد ال الضرائبلو كانا الفرضية البديلة تنص على أن متوسا  (:9تنويه )
بب انخفض بس الضرائبقبل الدراسة  أي أن متوسا  الضرائبأصغر من متوسا 

الدراسة، ويمكن التعبير عن ا بالشكل   0: 121 YYH قد اتخذنا قرار قبوس  كنا
 فرضية العدم بالنظر إلى:

83.1tail-one Criticalt 426.3 Statt 
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z-Test: Two Sample for Means 
الختبار الفرق بين متوسطين ذي العينتين  z-Testداع اختبار قذم األتجري 

 .من مجتمعين تباين ما معروفان ولعينات كبيرع
 (:40التمرين )

بيانات عن الدرجات التي حقق ا جميع تقدمان ن النفترض أن لدينا عينت
المشتركين في محافظتين في مسابقة للتوليف، حيث بل  تباين الدرجات في المحافظة 

، والمطلو : اختبر الفرق بين 3.31298، وفي المحافظة ال انية 6.41599األولى 
 متوسا درجات المشتركين في كل من المحافظتين.

 
في مجموعة  (Data Analysis)ختر األمر انقر عالمة تبويب )بيانات( ثم ا .1

Analysis فيظ ر مربع حوار ،Data Analysis  اختر منهz-Test: Two 

Sample for Means  ثمOK :فيظ ر صندوق حوار 
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 حدد الفرضيات اإلحصائية: .2

فرضية العدم: ال يوجد فرق معنوي بين متوسا درجات المشتركين في  -
المحافظة األولى ومتوسا درجات المشتركين في المحافظة ال انية 

  0: 210 YYH. 
الفرضية البديلة: قناك فرق معنوي بين متوسا درجات المشتركين في  -

ل انية المحافظة األولى ومتوسا درجات المشتركين في المحافظة ا
  0: 211 YYH. 

 :Inputخيارات اإلدخاس في القسم  .3
نطاق الخاليا التي تحوي على  Variable 1 Rangeأدخل في الصندوق  -

 .J$1:$J$16$بيانات العينة األولى 
نطاق الخاليا التي تحوي على  Variable 2 Rangeأدخل في الصندوق  -

 .K$1:$K$16$بيانات العينة ال انية 
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- Hypothesized Mean Deference قو الفرق المفترض في فرضية :
العدم، وإذا كانا الفرضية قي تساوي المتوسطين فالفرق المفترض قو 

الصفر   0: 210 YYH. 

 Variable 1 Varianceأدخل تباين الدرجات في المحافظة األولى  -

(known)  6.41599وةيمته. 
 Variable 2 Varianceأدخل تباين الدرجات في المحافظة ال انية  -

(known)  3.31298وةيمته. 
لكي يتعرف البرنامج على أن الص  األوس قو ص   Labelsحدد الخيار  -

 أسماء العناوين.
 .Alpha = 0.05حدد ةيمة مستوى الداللة  -

 :Outputخيارات اإلخراج في القسم  .4

Output Range  - New Worksheet Ply  - New Workbook 
 فتظ ر المخرجات كما يلي: OKانقر زر  .5

متوسا درجات المشتركين في العينة المسحوبة من المحافظة األولى بل   -
متوسا درجات المشتركين في العينة المسحوبة من المحافظة ، بينما 13846
 .13731ال انية 

بار ثنائي االختالحظ أن والختبار الفرضية القائلة بعدم تساوي المتوسطين ن -
 .الجانب

 = P(Z<=z) two-tail = 0.00973 < وبما أن ةيمة احتماس الداللة 

فنننا نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة، ونؤكد أن قناك فرق  0.05
 معنوي بين متوسا درجات المشتركين بين المحافظتين.

ار و  نصل لنفس القر وبالنظر إلى الأيمة المطلقة لمؤشر االختبار المحس -
 حيث نجد أن:

96.1tail- twoCritical z585.2 z. 
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z-Test: Two Sample for Means 

 العينة الثانية العينة األولى  

 Mean 4.49333 6.57333 الوسط الحسابي

 Known Variance 6.40599 3.30298 تباين المجتمع المعروف

 Observations 15 15 عدد المشاهدات

 القيمة المفترضة
 للفرق بين المتوسطين

Hypothesized 
Mean Difference 

0  

  z -2.5854 قيمة مؤشر االختبار المحسوبة

 احتمال الداللة
 )اختبار أحادي الجانب(

P(Z<=z) one-tail 0.00486  

 قيمة مؤشر االختبار المحسوبة
 )اختبار أحادي الجانب(

z Critical one-tail 1.64485  

 احتمال الداللة
 )اختبار ثنائي الجانب(

P(Z<=z) two-tail 0.00973  

 قيمة مؤشر االختبار المحسوبة
 )اختبار ثنائي الجانب(

z Critical two-tail 1.95996  

 

لو كانا الفرضية البديلة تنص على أن متوسا درجات المشتركين في  (:0تنويه )
المحافظة األولى أكبر من متوسا درجات المشتركين في المحافظة ال انية، والتي 

يمكن التعبير عن ا بالشكل   0: 211 YYH  كنا قد اتخذنا قرار قبوس فرضية العدم
 بالنظر إلى:

64.1tail-one Critical 585.2  zz 
لو كانا الفرضية البديلة تنص على أن متوسا درجات المشتركين في  (:9تنويه )

المحافظة األولى أصغر من متوسا درجات المشتركين في المحافظة ال انية، والتي 
يمكن التعبير عن ا بالشكل   0: 211 YYH  كنا قد اتخذنا قرار رفض فرضية العدم

 لى:وقبوس الفضية البديلة بالنظر إ
P(Z<=z) one-tail = 0.005 <  = 0.05 

64.1tail-one Critical z585.2 z 
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F-Test Two-Sample for Variances 
 F-testبنجراء  F-Test Two-Sample for Variancesتقوم أداع التحليل 

عدم تنص حيث أن فرضية ال .عينتين ( لعينتين وذلك للمقارنة بين تباينيF)اختبار 
ساوية، تم أخذ العينتين من توزيعات ذات تباينات متال فرق بين التباينين  أي  على أنه

وزيعات شير إلى أن التباينات ليسا متساوية في التتي تال ةالبديلالفرضية في مقابل 
 األساسية.

 
 (:49التمرين )

لدينا الجدوس التالي الذي يبين دخل عينتين مسحوبتين من سكان الريف 
 والمطلو  اختبار النسبة بين تباين الدخوس بين الريف والمدينة.والمدينة، 

 
في مجموعة  (Data Analysis)انقر عالمة تبويب )بيانات( ثم اختر األمر  .1

Analysis فيظ ر مربع حوار ،Data Analysis  اختر منه األداعF-Test 

Two-Sample for Variances  ثمOK :فيظ ر صندوق حوار 
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 :Inputخيارات اإلدخاس في القسم  .2

نطاق خاليا بيانات العينة األولى  Variable 1 Rangeأدخل في الصندوق  -
$A$1:$A$16. 

نطاق خاليا بيانات العينة ال انية  Variable 2 Rangeأدخل في الصندوق  -
$B$1:$B$16. 

لكي يتعرف البرنامج على أن الص  األوس قو ص   Labelsحدد الخيار  -
 أسماء العناوين.

 .Alpha = 0.05حدد ةيمة مستوى الداللة  -
 :Outputخيارات اإلخراج في القسم  .3

Output Range  - New Worksheet Ply  - New Workbook 

 فتظ ر المخرجات كما يلي: OKانقر زر  .4

بة تباين العينة األولى إلى تساوي نس Fحيث أن ةيمة مؤشر االختبار الفعلية  -
 .تباين العينة ال انية

تقتر  من الواحد الصحيح كان قذا دليالا على تساوي التباينين،  Fفنذا كانا  -
 أي إن تباين العينة األولى يساوي من تباين العينة ال انية.
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F-Test Two-Sample for Variances 

 المدينة الريف  

 Mean 1323.333 1330 الوسط الحسابي

 Variance 75666.67 40285.71 التباين

 Observations 15 15 عدد المشاهدات

 df 14 14 درجات الحرية

قيمة مؤشر االختبار 
 الفعلية

F 1.878251  

  P(F<=f) one-tail 0.125237 قيمة احتمال الداللة

قيمة مؤشر اختبار 
 فيشر الجدولية

F Critical one-tail 2.483726  

فنن ةيمة مؤشر االختبار الجدولية تشكل الحد األعلى لقبوس  F > 1بما أن  -
أصغر من الأيمة  F = 1.878فرضية العدم، أي بما أن الأيمة المحسوبة 

فنننا نقبل فرضية العدم القائلة  F Critical one-tail = 2.484الجدولية 
باينين، تولكن ا إذا تجاوزت ا كان قناك فرق جوقري بين ال بتساوي التباينين.

 حيث أن تباين المجموعة األولى أكبر من تباين المجموعة ال اني.
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 (:43التمرين )
 أعد حل الم اس السابق باستبداس مواقع العينات:

 
 
 

F-Test Two-Sample for Variances 

 الريف المدينة  

 Mean 1330 1323.333 الوسط الحسابي

 Variance 40285.71 75666.67 التباين

 Observations 15 15 عدد المشاهدات

 df 14 14 درجات الحرية

قيمة مؤشر االختبار 
 الفعلية

F 0.53241  

  P(F<=f) one-tail 0.125237 قيمة احتمال الداللة

قيمة مؤشر اختبار 
 فيشر الجدولية

F Critical one-tail 0.402621  
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فنن ةيمة مؤشر االختبار الجدولية تشكل الحد األدنى لقبوس  F < 1بما أن 
 Fأكبر من الأيمة الجدولية  F = 0.532فرضية العدم، أي بما أن الأيمة المحسوبة 

Critical one-tail = 0.403 .فنننا نقبل فرضية العدم القائلة بتساوي التباينين 

ث أن التباينين، حيولكن ا إذا أصبحا أقل من ا كان قناك فرق جوقري بين 
 تباين المجموعة األولى أصغر من تباين المجموعة ال اني.

 P(F<=f) one-tailالحظ أنه في الحالتين إذا كانا ةيمة احتماس الداللة 

نقبل فرضية العدم القائلة بسن التباينين متساويين،   = 0.05أكبر من  0.125 =
المحسوبة  Fوإال نرفض فرضية التساوي ونعتبر أن ما غير متساويين، وتعطينا ةيمة 
 مؤشراا على قذا الفرق إن كان لصالح تباين المجموعة األولى أو ال انية.
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 استخدام حزمة أدوات التحليلتحليل التباين ب

 Anova: Single Factorه واحد تحليل التباين باتةا
تستخدم قذم األداع لمقارنة الفرق بين متوسا عدع مجموعات مستقلة عن 

 بعض ا البعض.
 (:44التمرين )
دام تجار  حوس استخستة بنجراء  ا شركة استشارية في مجاس التسويققام

فيما  والمطلو : اختبارالمندو   حجم مبيعاتوتسثيرقا على  المكافآتأربعة أنواع من 
 .0.05بمستوى داللة  مبيعات المندو حجم على  المكافسعإذا كان قناك تسثير لنوع 

 
يسخذ عموداا  المكافآتأدخل البيانات في ورقة العمل بحيث أن كل نوع من  .1

 سخذ صفاا مستقالا.ي مندو مستقالا، وكل 
 حدد الفرضيات اإلحصائية: .2

مبيعات  حجمعلى  المكافسعالفرضية االبتدائية: ال يوجد تسثير معنوي لنوع  -
 .المندو 

 .المندو  حجم مبيعاتعلى  المكافسعالفرضية البديلة: يوجد تسثير معنوي لنوع  -
في مجموعة  (Data Analysis)انقر عالمة تبويب )بيانات( ثم اختر األمر  .3

Analysis فيظ ر مربع حوار ،Data Analysis  اختر منه األداعAnova: 

Single Factor  ثمOK :فيظ ر صندوق حوار 
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 :Inputخيارات اإلدخاس في القسم  .4

وقو نطاق  B$1:$E$7$أدخل نطاق الخاليا التي تحوي على البيانات  -
 البيانات الكمية مع أسماء المعامالت أو المجموعات )أنواع المكافآت قنا(.

إذا  Rowsجموعة تسخذ عموداا، وإذا كانا كل م Columnsحدد الخيار  -
 كانا كل مجموعة تسخذ صفاا.

والذي يجعل البرنامج يتعرف على أن  Labels in first rowحدد الخيار  -
 لص  األوس قو ص  أسماء العناوين.ا

والذي يجعل البرنامج يتعرف على  Labels in first Columnأو الخيار  -
 أن العمود األوس قو عمود أسماء العناوين. وقو مرتبا باالختيار السابق.

 .Alpha = 0.05حدد ةيمة مستوى الداللة  -
 :Outputخيارات اإلخراج في القسم  .5

Output Range  - New Worksheet Ply  - New Workbook 
 فتظ ر المخرجات كما يلي: OKانقر زر  .6
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nova: Single Factor 
SUMMARY 

Groups Count Sum Average Variance 

 18.7 52.8 264 5 النوع األول

 30 55 330 6 النوع الثاني

 14.33 47.5 190 4 النوع الثالث

 24.33 58.33 175 3 النوع الرابع

ANOVA 

Source of Variation SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 229.14 3 76.38 3.379 0.0486 3.3439 

Within Groups 316.47 14 22.60    

Total 545.61 17     

 جدول تحليل التباين باتةاه واحد:
 ملخص

 التباين المتوسط المجموع العدد المجموعات

 18.7 52.8 264 5 النوع األول

 30 55 330 6 النوع الثاني

 14.33333 47.5 190 4 النوع الثالث

 24.33333 58.33333 175 3 الرابعالنوع 

 جدول تحليل التباين

 مصدر التباين
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسطات
 المربعات

 الفعلية
F 

P-value 
 الجدولية

F 

 بين المجموعات
 )أي بين أنواع المكافآت(

SSA = 
229.14 

3 76.38 3.379 0.0486 3.3439 

 ضمن المجموعات
 )أي بين المندوبين(

SSE = 
316.47 

14 22.60    

 الكلي
SST = 
545.61 

17     

MSA = 76.38   (تالمكافآالمجموعات )ناتج عن اختالف أنواع  بينمصدر التباين 
MSE = 22.6    (المندوبينمصدر التباين داخل المجموعات )ناتج عن اختالف 

05.0048.0344.3379.3
~

 valuePorFF  

تسثير معنوي  بسن قناكالقائلة العدم ونقبل الفرضية البديلة فرضية  نرفض وبالتالي
 .حجم مبيعات المندو على  المكافسعلنوع 
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 تحليل التباين باتةاهين وبمشاهدة واحدة
Anova: Two-Factor without Replication 

يستخدم تحليل التباين باتجاقين لتحليل التجار  التي تكون مصممة وفقاا 
ودراسة تسثيرقا على متغير ما. ويتضمن كل عامل عدداا من الصفات لعاملين اثنين 

أو الخواص. وتصن  المشاقدات ضمن مجموعات في أحد العاملين، وتصن  
المالحظات المشاقدع حسب المستويات في العامل اآلخر، وقذا ما يسمى بقطاع تام 

 العشوائية.
 (:45التمرين )

في ثالثة ية التجار  البكالورياتم تطبيق أربعة أنواع من طرق التعليم على طال  
وفي اختبار ن اية العام كانا درجات الطال  كما في الجدوس  المدارلأنواع من 

اآلتي، والمطلو : اختبار فيما إذا كان قناك تسثير معنوي لطرق التعليم على درجات 
نواع المدارل على درجات الطال ، وذلك عند الطال ، وما إذا كان قناك تسثير أل

 .1.15مستوى داللة 

 
أدخل البيانات في ورقة العمل بحيث أن كل طريقة للتعليم تسخذ عموداا مستقالا،  .1

 سخذ صفاا مستقالا.ت مدرسةوكل 
 حدد الفرضيات اإلحصائية: .2

 لطال .االفرضية االبتدائية: اليوجد تسثير معنوي لطرق التعليم على نتائج اختبار 
 الفرضية البديلة: يوجد تسثير معنوي لطرق التعليم على نتائج اختبار الطال .

 .يوجد تسثير معنوي لنوع المدرسة على نتائج اختبار الطال الفرضية االبتدائية: ال
 الفرضية البديلة: يوجد تسثير معنوي لنوع المدرسة على نتائج اختبار الطال .
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في مجموعة  (Data Analysis)انقر عالمة تبويب )بيانات( ثم اختر األمر  .3
Analysis فيظ ر مربع حوار ،Data Analysis  اختر منهAnova: Two-

Factor without Replication  ثمOK :فيظ ر صندوق حوار 

 
 :Inputخيارات اإلدخاس في القسم  .4

وقو نطاق  A$1:$E$4$أدخل نطاق الخاليا التي تحوي على البيانات  -
 البيانات مع أسماء المجموعات )طرق التعليم( والقطاعات )أنواع المدارل(.

لكي يتعرف البرنامج على العناوين. ثم حدد ةيمة  Labelsحدد الخيار  -
 .Alpha = 0.05مستوى الداللة 

 :Outputخيارات اإلخراج في القسم  .5

Output Range  - New Worksheet Ply  - New Workbook 

 فتظ ر المخرجات كما يلي: OKقر زر ان .6
Anova: Two-Factor without Replication 

SUMMARY Count Sum Average Variance 

 A 4 29 7.25 2.916667المدرسة 

 B 4 26 6.5 4.333333المدرسة 

 C 4 25 6.25 2.916667المدرسة 

 5.333333 6.666667 20 3 الطريقة األولى

 6.333333 6.666667 20 3 الطريقة الثانية

 1 6 18 3 الطريقة الثالثة

 2.333333 7.333333 22 3 الطريقة الرابعة
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ANOVA 

Source of Variation SS df MS F P-value F crit 

Rows 2.167 2 1.083 0.2335 0.7986 5.1433 

Columns 2.667 3 0.889 0.1916 0.8984 4.7571 

Error 27.83 6 4.639    

Total 32.67 11     

 تحليل التباين باتةاهين وبمشاهدة واحدة:
 التباين المتوسط المجموع العدد الملخص

 A 4 29 7.25 2.916667المدرسة 

 B 4 26 6.5 4.333333المدرسة 

 C 4 25 6.25 2.916667المدرسة 

 5.333333 6.666667 20 3 الطريقة األولى

 6.333333 6.666667 20 3 الطريقة الثانية

 1 6 18 3 الطريقة الثالثة

 2.333333 7.333333 22 3 الطريقة الرابعة

 جدول تحليل التباين

 مصدر التباين
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسطات
 المربعات

 الفعلية
F 

P-value 
 الجدولية

F 

 بين الصفوف
 )نوع المدرسة(

SSB = 2.16 2 1.083 0.2335 0.7986 5.1433 

 األعمدةبين 
 )طرق التعليم(

SSC = 2.67 3 0.889 0.1916 0.8984 4.7571 

    SSE = 27.83 6 4.639 الخطأ

     SST = 32.67 11 الكلي

MSB = 1.08  متوسا التباين الناتج عن اختالف نوع المدرسة 
MSC = 0.89  متوسا التباين الناتج عن اختالف طرق التعليم 
MSE = 4.64   الناتج عن األخطاءمتوسا التباين 

05.08.014.523.0
~

 valuePorFFB  
ى نتائج بسنه ال يوجد تسثير معنوي لطرق التعليم علالقائلة العدم فرضية  لنقب وبالتالي

 اختبار الطال .
05.09.076.419.0

~
 valuePorFFC  
نتائج  بسنه ال يوجد تسثير معنوي لنوع المدرسة علىالقائلة العدم فرضية  لنقب وبالتالي
 الطال .اختبار 
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 تحليل التباين باتةاهين وبعدة مشاهدات
Anova: Two-Factor with Replication 

 (:46التمرين )
المواطنين حوس توزيع الخب   رضاباختبار ا مديرية حماية المست لك امق

رافية في أربع مناطق جغ مختلفةأربع فئات عمرية  على البطاقة الذكية، وذلك حسب
 .اآلتي سيوضح الجدو  كما الالذةية،في محافظة  مختلفة

 
 كل واحد من م أجا بحيث  ،خمسة أشخاصمديرية لا سفي كل تصنيف س

انب من عدع جو  توزيع الخب  على البطاقة الذكية رضام عنس عشرع أسئلة حو على 
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  مواطنثم سجل متوسا درجات رضا كل  (،5يم كل جانب بدرجة من يقتم ت) مختلفة
 م. والمطلو :العا الرضا على إجمالي المتوسا سأي يد
قل قناك فرق بين رضا الفئات العمرية؟ )أي قل قناك تسثير معنوي لعامل  -

 العمر على الرضا(؟
قل قناك فرق بين رضا المناطق الجغرافية؟ )أي قل قناك تسثير معنوي  -

 لعامل المنطقة على الرضا(؟
قل يرتبا تسثير المنطقة الجغرافية بفئة عمرية محددع؟ أو قل يرتبا تسثير  -

عاملي  ينب محددع؟ )أي قل قناك تسثير مشتركمنطقة جغرافية بالفئة العمرية 
 ؟بين العمر والمنطقة الجغرافية(

أدخل البيانات في ورقة العمل بحيث أن كل منطقة جغرافية تسخذ عموداا مستقالا،  .1
 وف بحسب العينة المسخوذع.عمرية تسخذ مجموعة صفوكل فئة 

 الفرضيات اإلحصائية: .2
 .معنوي للعمر على الرضاالفرضية االبتدائية: ال يوجد تسثير  -

 .معنوي للعمر على الرضاالفرضية البديلة: يوجد تسثير 
 .ى الرضاعل للمنطقة الجغرافيةمعنوي الفرضية االبتدائية: ال يوجد تسثير  -

 .اعلى الرض للمنطقة الجغرافيةمعنوي ة: يوجد تسثير الفرضية البديل
الفرضية االبتدائية: ال يوجد تسثير مشترك بين العمر والمنطقة الجغرافية على  -

 الرضا.
الفرضية البديلة: يوجد تسثير مشترك بين العمر والمنطقة الجغرافية على 

 الرضا.
في مجموعة  (Data Analysis)انقر عالمة تبويب )بيانات( ثم اختر األمر  .3

Analysis فيظ ر مربع حوار ،Data Analysis  اختر منه األداعAnova: 

Two-Factor with Replication  ثمOK :فيظ ر صندوق حوار 
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 :Inputخيارات اإلدخاس في القسم  .4

وقو نطاق  A$1:$E$21$أدخل نطاق الخاليا التي تحوي على البيانات  -
( والعامل ال اني )المناطق الفئات العمريةالبيانات مع أسماء العامل األوس )

 الجغرافية(.
، Rows per sampleحدد عدد الصفوف المحتواع في العينة ضمن المربع  -

ويجب أن تحتوي كل عينة على نفس العدد من الصفوف ألن كل ص  
 يم ل تكراراا للبيانات.

 .Alpha = 0.05حدد ةيمة مستوى الداللة  -
 :Outputخيارات اإلخراج في القسم  .5

Output Range  - New Worksheet Ply  - New Workbook 

 فتظ ر المخرجات كما يلي: OKانقر زر  .6
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Anova: Two-Factor With Replication 

 الملخص
SUMMARY 

 المنطقة
 الشمالية

 المنطقة
 الجنوبية

 المنطقة
 الوسطى

 المنطقة
 الغربية

 الكلي بالنسبة
 لكل فئة عمرية

Total 
 

       (11 الشباب )تحت

Count 5 5 5 5 20 العدد 

Sum 20 20.6 18.4 20.3 79.3 المجموع 

Average 4 4.12 3.68 4.06 3.965 المتوسط 

Variance 0.05 0.037 0.062 0.043 0.070816 التباين 

       (52-11الجامعيين )

Count 5 5 5 5 20 العدد 

Sum 19.3 18.5 19.4 18.9 76.1 المجموع 

Average 3.86 3.7 3.88 3.78 3.805 المتوسط 

Variance 0.018 0.005 0.037 0.042 0.026816 التباين 

       (24-52البالغين )

Count 5 5 5 5 20 العدد 

Sum 17.5 17.1 18.8 17.6 71 المجموع 

Average 3.5 3.42 3.76 3.52 3.55 المتوسط 

Variance 0.06 0.007 0.033 0.077 0.054211 التباين 

       (22الشيوخ )أكبر من 

Count 5 5 5 5 20 العدد 

Sum 17.1 17.6 15.9 16.8 67.4 المجموع 

Average 3.42 3.52 3.18 3.36 3.37 المتوسط 

Variance 0.097 0.012 0.012 0.013 0.044316 التباين 

 الكلي بالنسبة لكل منطقة
Total 

      

Count 20 20 20 20  العدد 

Sum 73.9 73.8 72.5 73.6  المجموع 

Average 3.695 3.69 3.625 3.68  المتوسط 

Variance 0.1089 0.0883 0.1051 0.1112  التباين 

 
ANOVA 

Source of Variation SS df MS F P-value F crit 

Sample 4.19 3 1.391 36.959 0.000 2.7482 

Columns 0.06 3 0.021 0.551 0.649 2.7482 

Interaction 1.24 9 0.138 3.657 0.001 2.0291 

Within 2.42 64 0.038    

Total 7.95 79     
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 جدول تحليل التباين

 مصدر التباين
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسطات
 المربعات

 الفعلية
F 

P-value 
 الجدولية

F 

 الفئات العمرية
SSA = 
4.19 

3 
MSA = 

1.4 
36.959 0.000 2.7482 

 المناطق الجغرافية
SSB = 
0.06 

3 
MSB = 

0.02 
0.551 0.649 2.7482 

 التأثير المتبادل
SSAB = 

1.24 
9 

MSAB = 
0.14 

3.657 0.001 2.0291 

 األخطاء
SSE = 
2.42 

64 
MSE = 
0.04 

   

 الكلي
SST = 
7.92 

79     

05.0000.075.296.36
~

 valuePorFFA  

نوي للعمر على يوجد تسثير معبسنه القائلة العدم ونقبل الفرضية البديلة فرضية  نرفض
 .الرضا
05.065.075.255.0

~
 valuePorFFB  

 .اال يوجد تسثير معنوي للمنطقة الجغرافية على الرضبسنه القائلة العدم فرضية  لنقب
05.0001.003.266.3

~
 valuePorFFAB  

شترك بين العمر تسثير م يوجدبسنه القائلة العدم ونقبل الفرضية البديلة فرضية  نرفض
 .والمنطقة الجغرافية على الرضا
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 استخدام حزمة أدوات التحليلاالرتبا  واالنحدار ب

 Correlationاالرتبا  
بحسا  معامل االرتباط بين متغيرين  Correl and Pearsonتقوم الدالتان 

الختبار كل زوج من  Correlationيمكن استخدام أداع االرتباط ولكن  .كميين فقا
 وتشكيل مصفوفة االرتباط بين مجموعة متغيرات.متغيرات ال

 (:47التمرين )
 لش ري ا ومقدار الدخل الش ري دراسة العالقة بين اإلنفاق  البنك الدولي أراد
أسرع فكانا  15وعدد أفراد األسرع. ومن أجل ذلك جمع معلومات عن )باليورو( 

 في الجدوس التالي: ل علي ا مبينةالبيانات التي حص

 
 ، ومقدار الدخلالش ري اإلنفاق  Yوالمطلو : إيجاد مصفوفة االرتباط بين 

الش ري 
1Xوعدد أفراد األسرع ،

2X. 
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في مجموعة  (Data Analysis)انقر عالمة تبويب )بيانات( ثم اختر األمر  .1
Analysis فيظ ر مربع حوار ،Data Analysis  اختر منه األداع

Correlation  ثمOK :فيظ ر صندوق حوار 

 
 

 :Inputخيارات اإلدخاس في القسم  .2
 .B$1:$D$16$أدخل نطاق الخاليا التي تحوي على البيانات  -
إذا كانا  Rowsإذا كان كل متغير يسخذ عموداا، و Columnsحدد الخيار  -

 كل متغير يسخذ صفاا.
والذي يجعل البرنامج يتعرف على أن  Labels in first rowحدد الخيار  -

 Labels in firstالص  األوس قو ص  أسماء العناوين. أو الخيار 

Column  والذي يجعل البرنامج يتعرف على أن العمود األوس قو عمود
 أسماء العناوين. وقو مرتبا باالختيار السابق.

 :Outputخيارات اإلخراج في القسم  .3

Output Range  - New Worksheet Ply  - New Workbook 

 فتظ ر المخرجات كما يلي: OKانقر زر  .4

 X2أفراد األسرة  X1دخل المقدار  Yاإلنفاق الشهري  
   Y 1اإلنفاق الشهري 

  X1 0.820872592 1مقدار دخل 

 X2 0.804329038 0.467568083 1أفراد األسرة 
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ل سرع ومقدار دخل ا عالقة طردية  الش ري نالحظ أن العالقة بين اإلنفاق  -
 .1.82وقوية جداا حيث بلغا ةيمة معامل االرتباط 

ل سرع وعدد أفرادقا عالقة طردية قوية جداا  الش ري العالقة بين اإلنفاق و  -
 .1.81حيث بلغا ةيمة معامل االرتباط 

العالقة بين مقدار دخل األسرع وعدد أفرادقا عالقة طردية لكن ا ضعيفة و  -
 .1.47لغا ةيمة معامل االرتباط حيث ب

 

 Regressionاالنحدار 
. المربعات الصغرى  طريقةداع تحليل انحدار خطي باستخدام قذم األتجري 

 تقلة.واحد أو أك ر من المتغيرات المس بتغير متغيرتسثر متغير تابع واحد  وتوص  
 ( عل  االنحدار البسيط:48التمرين )

 البنك الدوليأراد 
دراسة العالقة بين اإلنفاق 
 الش ري والدخل الش ري 

. ومن أجل ذلك )باليورو(
أسرع  15مع معلومات عن ج

 والمطلو :
ادرل عالقة االنحدار 
الخطي بين اإلنفاق الش ري 

Y  والدخل الش ريX. 
 
أدخل البيانات في ورقة  .1

 العمل كما يلي:
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في مجموعة  (Data Analysis)انقر عالمة تبويب )بيانات( ثم اختر األمر  .2
Analysis فيظ ر مربع حوار ،Data Analysis  اختر األداعRegression  ثم

OK  فيظ ر صندوق حوارRegression. 

 
 :Inputخيارات اإلدخاس في القسم  .3

أدخل نطاق الخاليا التي تحوي على ةيم  Input Y Rangeفي صندوق  -
 .B$1:$B$16$المتغير التابع 

أدخل نطاق الخاليا التي تحوي على ةيم  Input X Rangeفي صندوق  -
 .C$1:$C$16$المتغير المستقل 

والذي يجعل البرنامج يتعرف على أن الص  األوس  Labelsحدد الخيار  -
 قو ص  أسماء العناوين.

إذا أردت أن تكون المعادلة بدون ثابا  أي أن ةيمته معدومة، فحدد الخيار  -
Constant is zero االنحدار من نقطة المبدأ.، وبالتالي سيمر خا 
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( %99-%95-%91أحد احتماالت ال قة ) Confidence Levelحدد في  -
 من أجل مجاالت ال قة للمعامالت.

 :Outputخيارات اإلخراج في القسم  .4

Output Range  - New Worksheet Ply  - New Workbook 
تابع الالمتغير ةيمة وقات بين الفر  بالبواقييقصد : Residualsقسم البواقي  .5

 ة:وقنا حدد الخيارات التالي .المتنبس ب ا )النظرية( والأيمة)الفعلية(  المشاقدع
- Residuals .إلل ار جدوس البواقي 

- Standardized Residuals .إلل ار جدوس البواقي المعيارية 
- Residuals Plots .إلل ار مخطا انتشار لكل متغير مستقر مع البواقي 
- Line Fit Plots  إلل ار مخطا الأيم المشاقدع )الفعلية( مع الأيم المتنبس

 ب ا )النظرية(.
: حدد الخيار Normal Probabilityقسم التوزيع االحتمالي الطبيعي  .6

Normal Probability Plots .إلل ار رسم يم ل التوزع الطبيعي للأيم 
 فتظ ر المخرجات كما يلي: OKانقر زر  .7

 :SUMMARY OUTPUTملخص النتائج 
 Regression Statisticsإحصائيات االنحدار 

Multiple R 0.820872592 معامل االرتباط المتعدد 

R Square 0.673831812 معامل التحديد 

Adjusted R Square 0.648741952 معامل التحديد المعدل 

Standard Error 163.0292171 الخطأ المعياري 

Observations 15 عدد المشاهدات 

وقي تدس على عالقة قوية جداا بين المتغير  1.82ةيمة معامل االرتباط إن  -
التابع )اإلنفاق الش ري( والمتغير المستقل )الدخل الش ري(. )وقو يساوي 

 معامل االرتباط بيرسون باعتبار االنحدار الخطي بسيا(.
في االنحدار الخطي البسيا )أي بمتغير مستقل واحد( نعتمد ةيمة معامل  -

د، ولكن في االنحدار الخطي المتعدد )متغيرين مستقلين فسك ر( نعتمد التحدي
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ة النموذج موافق يم جودعيذم الأيمة في تققوتفيد ةيمة معامل التحديد المعدس، 
ذج النمو  م: ما مدى دقة التنبؤ باستخداسؤاسعن  يجيب هللبيانات. أي أن

أقل  وخطس أكبر دقةذلك على دس  كلما ارتفعا ةيمة معامل التحديدو ؟ المقدر
 في التنبؤ.

من التغيرات  %67، وتدس على أن 1.67ةيمة معامل التحديد قنا تساوي 
الحاصلة في المتغير التابع )اإلنفاق الش ري( تعود للتغيرات الحاصلة في 
المتغير المستقل )الدخل الش ري(، وما تبقى يعود لعوامل أخرى غير مذكورع 

 في نموذج االنحدار.
 ام قذاباستخد التنبؤ عند أي، 163.11ة الخطس المعياري لالنحدار بلغا ةيم -

 وحدع نقدية. 163.11 مقدارم تنبؤ لخطس ن معرضو  فنننا النموذج

 ANOVAجدول تحليل التباين لالنحدار 

 مصدر التباين

 درجات
 الحرية

 مجموع
 المربعات

 متوسط
 المربعات

 احتمال الداللة Fقيمة 

df SS MS F Sig. F 

 Regression 1 713812.5 713812.5 26.856 0.0001 االنحدار

   Residual 13 345520.8 26578.53 البواقي

    Total 14 1059333.3 الكلي

إن جدوس تحليل التباين لالنحدار يختبر مدى صالحية النموذج الخطي  -
لش ري( االمختار للتنبؤ  أي للتعبير عن العالقة بين المتغير التابع )اإلنفاق 

 والمتغير المستقل )الدخل الش ري(.
فرضية العدم: النموذج غير صالح للتعبير عن العالقة بين المتغير التابع 
 )اإلنفاق الش ري( والمتغير المستقل )الدخل الش ري(  أي غير صالح للتنبؤ.

الفرضية البديلة: النموذج صالح للتعبير عن العالقة بين المتغير التابع 
 الش ري( والمتغير المستقل )الدخل الش ري(  أي صالح للتنبؤ.)اإلنفاق 

والتي يجب أن تقارن  F = 26.86نالحظ أن الأيمة الفعلية لمؤشر االختبار  -
مع الأيمة الجدولية، ولكن البرنامج يعطينا ةيمة احتماس الداللة 
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Significance F = 0.00017  وقي أصغر من ةيمة مستوى الداللة = 

نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة ونعتبر أن قذا لذلك  0.05
النموذج صالح للتعبير عن العالقة بين المتغير التابع )اإلنفاق الش ري( 

 والمتغير المستقل )الدخل الش ري(  أي صالح للتنبؤ.

 
 جدول معامالت النموذج

 المعامالت

قيم 
 المعامالت

الخطأ 
 المعياري

مؤشر 
 االختبار

احتمال 
 الداللة

 الحد
 األدنى

الحد 
 األعلى

Coeffici
ents 

Standard 
Error 

t Stat 
P-

value 
Lower 
95% 

Upper 
95% 

الثابت 
Intercept 

-172.92 291.77 -0.59 0.564 -803.25 457.42 

الدخل 
 Xالشهري 

1.13 0.22 5.18 0.000 0.66 1.59 

 

 Y = -172.92 + 1.125 X الشكل األولي لمعادلة االنحدار قو: -

وقو يساوي ةيمة  172.92-إن ةيمة ال ابا في المقدرع معادلة االنحدار  -
المتغير التابع )اإلنفاق الش ري( عندما تكون ةيمة المتغير المستقل )الدخل 

 الش ري( معدومة.
تساوي  t، كما أن ةيمة اختبار 291.77وةيمة الخطس المعياري لل ابا تساوي 

𝐻0: 𝑏0ل حيث: الختبار معنوية المعام 0.59- = 0 , 𝐻1: 𝑏0 ≠ 0  ،
أكبر من ةيمة مستوى  P-value = 0.564وبما أن ةيمة احتماس الداللة 

فنننا نقبل فرضية العدم ونعتبر أن ةيمة ال ابا غير   = 0.05الداللة 
 ، ويمكن تجاقل ا في االنحدار الخطي.1.15معنوية عند مستوى داللة 

وقو يعني  1.13إن ةيمة ميل الدخل الش ري المقدرع في معادلة االنحدار  -
أنه كلما زاد المتغير المستقل )الدخل الش ري( بمقدار وحدع نقدية واحدع 

 1.13سوف ي داد المتغير التابع )اإلنفاق الش ري( بمقدار )يورو واحد( 
 .)يورو( وحدع نقدية
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تساوي  t، كما أن ةيمة اختبار 0.22لميل تساوي لوةيمة الخطس المعياري 
𝐻0: 𝑏1الختبار معنوية المعامل حيث:  5.18 = 0 , 𝐻1: 𝑏1 ≠ ، وبما  0

أصغر من ةيمة مستوى الداللة  P-value = 0.000أن ةيمة احتماس الداللة 
 = 0.05  فنننا نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة ونعتبر أن ةيمة

 0.66. وتتراوح ةيمته الحأيأية بين 1.15لة قذا الميل معنوية عند مستوى دال
 .%95كحد أعلى باحتماس ثقة  1.59كحد أدنى و
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 ( عل  االنحدار المتعدد:42التمرين )
 باليورو() دراسة العالقة بين اإلنفاق الش ري ومقدار الدخل البنك الدوليأراد 

 أسرع. 15أجل ذلك جمع معلومات عن  وعدد أفراد األسرع. ومن
اإلنفاق الش ري، وكل من  Yوالمطلو : دراسة عالقة االنحدار الخطي بين 

مقدار الدخل 
1X وعدد أفراد األسرع ،

2X. 
 
 الشروط المطلوبة إلجراء االنحدار الخطي المتعدد: تنويه:

لة خطية المستق أن تكون العالقة بين المتغير التابع وكل متغير من المتغيرات .1
 (.1.81وقوية جداا )أي معامل االرتباط أكبر من 

أن تكون العالقة بين المتغيرات المستقلة ضعيفة )أي معامل االرتباط أصغر من  .2
1.71.) 

 
وجدنا أن العالقة بين اإلنفاق الش ري ل سرع ومقدار  (47التمرين )وبالعودع إلى نتائج 

، وأن العالقة 1.82لغا ةيمة معامل االرتباط دخل ا عالقة قوية جداا وطردية حيث ب
بين اإلنفاق الش ري ل سرع وعدد أفرادقا عالقة قوية جداا وطردية حيث بلغا ةيمة 

، وأن العالقة بين مقدار دخل األسرع وعدد أفرادقا عالقة 1.81معامل االرتباط 
حدار . وبما أن شروط االن1.47ضعيفة وطردية حيث بلغا ةيمة معامل االرتباط 

 الخطي المتعدد محققة فيمكننا إجراؤم.
 

 خطوات إجراس االنحدار:
 أدخل البيانات في ورقة العمل كما يلي: .1
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في مجموعة  (Data Analysis)انقر عالمة تبويب )بيانات( ثم اختر األمر  .2
Analysis فيظ ر مربع حوار ،Data Analysis  اختر منه األداعRegression 

 فيظ ر صندوق حوار: OKثم 
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 فتظ ر المخرجات كما يلي: OKانقر زر  .3
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 :SUMMARY OUTPUTملخص النتائج 
 Regression Statisticsإحصائيات االنحدار 

Multiple R 0.948757 معامل االرتباط المتعدد 

R Square 0.90014 معامل التحديد 

Adjusted R Square 0.883497 معامل التحديد المعدل 

Standard Error 93.89026 الخطأ المعياري 

Observations 15 عدد المشاهدات 

وقي تدس على عالقة ممتازع بين  1.95إن ةيمة معامل االرتباط المتعدد  -
المتغير التابع )اإلنفاق الش ري( والمتغيرات المستقلة )دخل األسرع وعدد 

 أفرادقا(.
من  %88وتدس على أن  ،1.88ةيمة معامل التحديد المعدس قنا تساوي  -

التغيرات الحاصلة في المتغير التابع )اإلنفاق الش ري( تعود للتغيرات 
الحاصلة في المتغيرات المستقلة )دخل األسرع وعدد أفرادقا(، وما تبقى يعود 

 لعوامل أخرى غير مذكورع في نموذج االنحدار.
 ام قذاستخدبا التنبؤ عند أي، 93.89بلغا ةيمة الخطس المعياري لالنحدار  -

 وحدع نقدية. 93.89 مقدارم تنبؤ لخطس ن معرضو  فنننا النموذج

 ANOVAجدول تحليل التباين لالنحدار 

 مصدر التباين

 درجات
 الحرية

 مجموع
 المربعات

 متوسط
 المربعات

 احتمال الداللة Fقيمة 

df SS MS F Sig. F 

 Regression 2 953548.72 476774.38 54.08 0.000 االنحدار

   Residual 12 105784.57 8815.38 البواقي

    Total 14 1059333.3 الكلي

إن جدوس تحليل التباين لالنحدار يختبر مدى صالحية النموذج الخطي  -
المختار للتنبؤ  أي للتعبير عن العالقة بين المتغير التابع )اإلنفاق الش ري( 

 والمتغيرات المستقلة )دخل األسرع وعدد أفرادقا(.
فرضية العدم: النموذج غير صالح للتعبير عن العالقة بين المتغير التابع 
)اإلنفاق الش ري( والمتغيرات المستقلة )دخل األسرع وعدد أفرادقا(  أي غير 

 صالح للتنبؤ.
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الفرضية البديلة: النموذج صالح للتعبير عن العالقة بين المتغير التابع 
 )دخل األسرع وعدد أفرادقا(  أي صالح )اإلنفاق الش ري( والمتغيرات المستقلة

 للتنبؤ.
والتي يجب أن تقارن  F = 54.08نالحظ أن الأيمة الفعلية لمؤشر االختبار  -

مع الأيمة الجدولية، ولكن البرنامج يعطينا ةيمة احتماس الداللة 
Significance F = 9.9E-07  وقي أصغر من ةيمة مستوى الداللة = 

لذلك نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة ونعتبر أن قذا  0.05
النموذج صالح للتعبير عن العالقة بين المتغير التابع )اإلنفاق الش ري( 

 والمتغيرات المستقلة )دخل األسرع وعدد أفرادقا(  أي صالح للتنبؤ.
 

 جدول معامالت النموذج

 المعامالت

قيم 
 المعامالت

الخطأ 
 المعياري

مؤشر 
 االختبار

احتمال 
 الداللة

 الحد
 األدنى

الحد 
 األعلى

Coeffici
ents 

Standard 
Error 

t Stat 
P-

value 
Lower 
95% 

Upper 
95% 

الثابت 
Intercept 

-91.47 168.76 -0.54 0.598 -459.16 276.23 

مقدار دخل 
X1 

0.78 0.14 5.52 0.000 0.47 1.09 

أفراد األسرة 
X2 

70.73 13.56 5.21 0.000 41.18 100.28 

 

 شكل األولي لمعادلة االنحدار قو:ال -

Y = -91.47 + 0.78 X1 + 70.73 X2 

وقي تساوي ةيمة  91.47-إن ةيمة ال ابا المقدرع في معادلة االنحدار  -
المتغير التابع )اإلنفاق الش ري( عندما تكون المتغيرات المستقلة )دخل األسرع 

 وعدد أفرادقا( معدومة.
تساوي  t، كما أن ةيمة اختبار 168.76وةيمة الخطس المعياري لل ابا تساوي 

𝐻0: 𝑏0الختبار معنوية المعامل حيث:  1.54- = 0 , 𝐻1: 𝑏0 ≠ 0  ،
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أكبر من ةيمة مستوى  P-value = 0.598وبما أن ةيمة احتماس الداللة 
 فنننا نقبل فرضية العدم ونعتبر أن ةيمة ال ابا غير  = 0.05الداللة 

 ، ويمكن تجاقل ا في االنحدار الخطي.1.15معنوية عند مستوى داللة 
وقو يعني أنه كلما  1.78ةيمة ميل دخل األسرع المقدرع في معادلة االنحدار  -

وف س)يورو( زاد المتغير المستقل )دخل األسرع( بمقدار وحدع نقدية واحدع 
 .)يورو( نقديةوحدع  1.78ي داد المتغير التابع )اإلنفاق الش ري( بمقدار 

تساوي  t، كما أن ةيمة اختبار 1.14لميل تساوي لوةيمة الخطس المعياري 
𝐻0: 𝑏1الختبار معنوية المعامل حيث:  5.52 = 0 , 𝐻1: 𝑏1 ≠ ، وبما  0

أصغر من ةيمة مستوى الداللة  P-value = 0.000أن ةيمة احتماس الداللة 
 = 0.05 ر أن ةيمة لبديلة ونعتبفنننا نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية ا

 1.47. وتتراوح ةيمته الحأيأية بين 1.15قذا الميل معنوية عند مستوى داللة 
 .%95كحد أعلى باحتماس ثقة  1.19كحد أدنى و

وقو يعني  71.73إن ةيمة ميل عدد أفراد األسرع المقدرع في معادلة االنحدار  -
 دار شخص واحد سوفأنه كلما زاد المتغير المستقل )عدد أفراد األسرع( بمق

 .)يورو( وحدع نقدية 71.73ي داد المتغير التابع )اإلنفاق الش ري( بمقدار 
تساوي  t، كما أن ةيمة اختبار 13.56لميل تساوي لوةيمة الخطس المعياري 

𝐻0: 𝑏2الختبار معنوية المعامل حيث:  5.21 = 0 , 𝐻1: 𝑏2 ≠ ، وبما  0
أصغر من ةيمة مستوى الداللة  P-value = 0.000أن ةيمة احتماس الداللة 

 = 0.05  فنننا نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة ونعتبر أن ةيمة
كحد  41.18. وتتراوح ةيمته بين 1.15قذا الميل معنوية عند مستوى داللة 

 .%95كحد أعلى باحتماس ثقة قدرم  111.28أدنى و
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 عضو قيئة تدريسية في كلية االقتصاد بجامعة تشرين. العمل الحالي:
 اإلحصاء والبرمجة. التخصص الرئيسي:
 االقتصاد الأياسي. التخصص الفرعي:
 a.ahmed79@yahoo.com البريد االلكتروني:
 المؤهالت العلمية:

 .2111باختصاص اإلحصاء بتقدير جيد جداا إجازع في االقتصاد  .1
 .2112دبلوم في االقتصاد باختصاص اإلحصاء بتقدير امتياز  .2
 .2116ماجستير في االقتصاد باختصاص اإلحصاء والبرمجة بتقدير امتياز  .3
 .2113دكتورام في االقتصاد باختصاص اإلحصاء والبرمجة بتقدير جيد جداا  .4

 الخبرات العلمية المهنية السابقة:
خبير اقتصاااااااااادي إحصاااااااااائي في مشاااااااااروع دعم الجاق ية التنافساااااااااية التابع لبرنامج  .1

UNDP .بالتعاون مع قيئة تخطيا الدولة 
قدم آالف الساااااااااعات التدريبية في مجاس تقنية المعلومات والدراسااااااااات اإلحصااااااااائية  .2

 واالقتصادية.
 -الحاساااااااو  -مدرل القسااااااام النظري والعملي للعديد من المواد المقررع )اإلحصااااااااء .3

 حتى اآلن(. 2113اإلدارع( في كليات جامعتي تشرين ودمشق )
 بعض الكتب والمؤلفات واألبحاث المنشورة وقيد النشر:

 أوالا: في المةال االقتصادي:
 .2115المعرفة والفوضى في العالم،  .1
 .2112، التعددية السياسية واالقتصادية في مشروع الدستور الجديد .2
 .2121-2111على سورية، طروحات اقتصادية في لل الحر   .3
 .EViews ،2121تطبيقات في االقتصاد الأياسي باستخدام برنامج  .4
 .2121)المستوى األوس(،  Rتطبيقات إحصائية في لغة البرمجة  .5
 .2122الدليل السريع إلى تصميم الدراسات اإلحصائية )االستبيانات(،  .6
 االقتصاد السياحي، قيد النشر. .7

mailto:a.ahmed79@yahoo.com
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 ثانياا: في المةال األدبي:
 .2111شعر  -نبٌض لصفصاف الفضاء .1
 .2114ن ر  -مناجاع مع قائد األمة .2
 ن ر قيد النشر. -ن ر العسل .3
 خواطر ن رية قيد النشر. -رنين الصفاء .4

 ثالياا: في المةال السياسي:
 .2111مة الحق بين التسييد اإلل ي وحكمة القائد، لكإعالء  .1
 .2111، وعي الشبا  في مواج ة التكفير واإلرقا  .2
 .2111، ع الوطنية.. شعار القائد والشعبالوحد .3
 .2111، الحرية الفاصلة بين تآمر العمالء وإخالص الشرفاء .4
 .2111دور رجاس الدين في مواج ة التحديات واألزمات،  .5
 .2112، عالئم النصر في ممانعة الفوضى ومقاومة اإلرقا  .6
 .2114تجليات الحكمة عند القائد بشار حافظ األسد،  .7
 .2116التكفيري امتداد للتلمود الص يوني، دعوات اإلرقا   .8
 .2121)سورية أنموذجاا(،  الدور المقاوم في مواج ة التطبيع .9

 .2121مج رع المدفعية.. شرارع الفتنة األولى لإلخوان المسلمين،  .11
 قيد النشر. -تسييس الدين في الحرو  .11

 رابعاا: في المةال العسكري:
 الخبراتأقم الم ارات و و المساااااااالحة  اإلرقابيةمواج ة العصااااااااابات  :القتاس في المدن .1

 .2117، الجيش العربي السوري التي اكتسب ا 
 خامساا: في المةال الديني:

 .2117نور ال داية ألقل الوالية،  .1
 .2116لقاءات وحوارات مع الباحث الديني العلوي،  .2
 .2119حوار مع عالمة الجيل واإليضاح اللطيف،  .3
 .2121ج ة مشاريع حر  الأيامة، اإلمام الم دي المنتظر في موا .4
 .2121الضربة النصيرية لم اعم البدعة اليمانية،  .5
 قيد التحضير. -المدقق في الكالم المحقق .6
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وله العديد من الكتب والمؤلفات واألبحاث والمقاالت المنشاااااااورع في العديد من الصاااااااح  
اعات اإلعالمية على الفضااااائيات واإلذالمحلية والعربية والمواقع االلكترونية، والمقابالت والحوارات 

المحلية في المجاس السااياسااي واالقتصااادي، والندوات والمحاضاارات التي قدم ا في المراك  ال قافية 
 والفعاليات الوطنية والجامعة.
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 الفهرس
 الصفحة  الموضوع 

 3 مدخل
 5 واج ة البرنامج

 7 شريا العنوان وشريا أدوات الوصوس السريع
 11 المصنفات واستخدام قائمة مل  لمحة عن

 15 استكشاف المصن 
 25 تبويب )الصفحة الرئيسية(

 42 تبويب )إدراج(
 52 تبويب )تخطيا الصفحة(

 55 تبويب )صي (
 61 تبويب )بيانات(
 66 تبويب )مراجعة(
 68 تبويب )عرض(

 72 مدخل إلى التعامل مع الصي 
 79 والمالية )المتوليات(تطبيقات في الرياضيات االقتصادية 

 87 ك(االست ال -االست مار -تطبيقات في الحسابات المالية )اإليداع
 94 تطبيقات على القروض

 99 تصميم استمارع الرواتب باستخدام الدواس الشرطية
 114 تحليل الجدوى االقتصادية للمشاريع

 118 لتصنيف مخاطر االئتمان (Sherrard)النظام الكمي 
 114 االرتباط واالنحدار
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 الصفحة  الموضوع 
  

 123 تطبيقات االستدالس اإلحصائي في المجاالت المالية واالقتصادية
 136 استخدام التوزيعات االحتمالية في المسائل المالية واالقتصادية

 145 نموذج التشابك القطاعي
 151 البرمجة الخطية

 Excel 158تطبيقات متقدمة باستخدام ح مة أدوات التحليل في 
 159 اإلحصاءات الوصفية

 162 اختبار الفرضيات باستخدام ح مة أدوات التحليل
 181 تحليل التباين باستخدام ح مة أدوات التحليل

 192 االرتباط واالنحدار باستخدام ح مة أدوات التحليل
 217 السيرع الذاتية للمؤل 

  
 


