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  البيانات و المعلومات و المعرفة

  أمثلة للبيانات و المعلومات
  في الصورة التالية، ضع دائرة حول عناصر البيانات التي يمكنك التعرف عليھا

  

  

  تمرين على إعداد الجداول
تنتشر العديد من عناصر البيانات. المطلوب اكتشاف ھذه البيانات و ربطھا من خالل جدول  في قائمة الطعام بأحد المطاعم،

  تقوم أنت بتصميمه
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  األرقام –البيانات العددية 

  أمثلة للبيانات العددية ١٠ب عدد اكت
  

  

  

  

  استخدام اآللة الحاسبةتمرين على 
الطالب. باستخدام األلة الحاسبة أوجد الدرجة النھائية لكل في امتحانات أخر العام، الجدول التالي يحتوي درجات عدد من 

  طالب و كذلك أوجد متوسط النسبة النھائية. ما ھو اسم الطالب األول ؟

اسم 
  الطالب

المجموع  كيمياء طبيعة رياضيات  لغة انجليزية
  الكلي

النسبة 
  المئوية

      ٧٣  ٦٥  ٧٠  ٦٠  ھيثم
      ٨٣  ٩٦  ٨٣  ٦٧  طارق
      ٥٨  ٦٦  ٧٥  ٨٨  سالم

  

  

  تمرين على اجراء الحسابات باستخدام الجداول اإللكترونية
في الحسابات األساسية، قم بادخال المثال السابق في ملف جديد و كذلك استخدم المعادالت  Excelللتعرف على كيفية استخدام 

  في حساب النتيجة النھائية للطلبة، و التنسى اسم الطالب األول. ھل النتائج متطابقة؟

  المعادالت التي استخدمتھا؟ما ھي 

  

		Worksheet  أدوات التحكم في ورقة العمل
  أجب عن األسئلة التالية:

 كيف تتحكم باتجاه ورقة العمل؟ .١

 ؟B3:E20كيف تختار الخاليا  .٢
 كيف تتحكم في عدد االرقام بعد العالمة العشرية؟ .٣

 كيف تتحكم في رمز العملة للبيانات النقدية؟ .٤
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  الوقت و التاريخ

  استخدامات الوقت و التاريخ
  أمثلة: ١٠البيانات المعتمدة على الوقت و التاريخ عديدة و ال حصر لھا و بامكانك حاالً حصر 

  

  

  

  

  

  

  حساب المدة الزمنية بين تاريخين
جديد، قم بادخال عدة أحداث مھمة في حياتك الشخصية (بدون ترتيب) مع تاريخ حدوثھا ثم استخدم  Excelتمرين : في ملف 

  خاصية الترتيب لترتيب األحداث تصاعديا مع الزمن.

  لمعرفة عدد األيام بين تاريخين. DATEVALUEو  VALUEاألن جرب مع زمالئك استخدام 

  حساب األقدمية من تاريخ الدرجة
تمرين: في كل عام في شھر يوليو ينتظر العديد من العامين قرار الترقية للدرجة األعلى، كذلك فإن الحافز الوظيفي يتم 

حسابه عن طريق األقدمية أيضا في شھر يوليو. نحتاج إذاً لحساب عدد السنوات بين تاريخ الحصول على الدرجة و تاريخ 
  قائمة بالعاملين بمركز التدريب عند حساب األقدميات. األول من يوليو كل عام. الملف المرفق به 

  أوجد العاملين المستحقين للترقيات أو زيادة الحافز الوظيفي. YEARFRACباستخدام 

  

  

  كيف يمكنك ترتيب العاملين عن طريق الدرجة المالية؟
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  العمليات األساسية على البيانات

  ™Excelفي برنامج  	Tables	Pivotاستخدام خاصية 
في إعداد الملخصات و التقارير السنوية و كيفية استخدام تلك التقارير في  Pivot Tablesبع المحاضر في شرح امكانيات تا

  اإلجابة على األسئلة و اتخاذ القرار.

  

  

	™Excelالعمليات على البيانات باستخدام 
ل البيانات يسجبت و قامبتسجيل فترة االعالنات ألكثر المحطات مشاھدة، أحد المشاھدينفي سھرة أمام محطات الفضائيات قام 

  ھش من النتائج. فدفي الفزر و الترتيب  Excelعلى الملف المرفق و استخدم امكانيات برنامج 

  .نتائج الفرز و التجميع مع زمالئك شارك و استخدم الملف المرفق 

  

  

  تمرين: بنك األسئلة
، و تم تسجيل ذلك في تم اسناد عملية وضع األسئلة لمجموعة من المحاضرين EASAعند إعداد بنك األسئلة في مشروع 

  أجب عن األسئلة التالية: Pivot Tablesالملف المرفق. باستخدام الجداول المحورية 

 ھل كل طرازات الطائرات حصلت على نفس العدد من األسئلة في البنك؟ 

  األسئلة على المحاضرين بطريقة متساوية؟ھل تم توزيع 

 ھل كل محاضر اشترك في وضع األسئلة لكل الطرازات؟ 
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  الرسومات البيانية التقارير اعداد

  تمرين على مقارنة عدد الفرق التدريبية
مقسمة  و كذلك عدد المتدربين و ساعات التدريس ٢٠٠٨/٢٠٠٩في الملف المرفق تم حصر الفرق التدريبية في العام المالي 

  شھريا. باستخدام الرسومات البيانية قدم عرضا  لما تم انجازه.

  تمرين على كيفية اتخاذ القرار باستخدام البيانات
في مدرسة خاصة الحظ مدير المدرسة أن عدد الطلبة في االتوبيسات أقل من النصف في آخر التيرم( ربما لبرودة الجو أو 

  ظھراً. ٢،٥و الساعة  ١قل الطلبة من خالل دورتين الساعة تغيب الطالب للمذاكرة!! )، حيث يتم ن

ظھراً، ولكنه يخشى أن يوجد طالب بدون  ١،٤٥فكر المدير أنه ترشيداً للنفقات يمكن جمع كل الطلبة في موعد واحد الساعة 
  كرسي.

  ائب. باستخدام البيانات بكشف حركة االتوبيسات المرفق، ساعد مدير المدرسة على اتخاذ القرار الص

  تمرين: تقارير المبيعات
، باستخدام ٢٠١٠في الشركة الدولية لتوزيع المواد الغذائية تم حصر المبيعات لمختلف محافظات الجمھورية للربع األول من 

الملف المرفق استخرج الموظف الحاصل على أعلى مبيعات. ما ھي المنطقة األكثر استھالكا للمواد الغذائية؟ لماذا؟ استخرج 
  سط المبيعات الشھرية لكل منطقة؟متو

  تمرين الفرق التدريبية
من أكثر التقارير المطلوبة في مركز التدريب ھى تقارير التشغيل للفرق التدريبية و مقارنتھا بنفس التقارير لألعوام السابقة، 

لنوع المتدربين و جھة تم فيه تصنيف تلك الفرق طبقا  ٢٠٠٨و يحتوي الملف المرفق على تفريغ للفرق التدريبية لعام 
  المتدربين و كون الفرقة مدرجة بالخطة أم ال.

  المطلوب تقديم عدد من التقارير حول تنفيذ ھذه الفرق بشكل جيد.

  )IATAمثال على حساب الميزانية (
من الفرق ذات العائد المھم لمركز التدريب، حيث يتم اختيار الفرق التي تعقد في المركز بحيث ال  IATAتعتبر فرق منظمة الـ

يوجد مركز آخر في نفس التوقيت، و بالتالي تحظى بمتدربين من كافة أنحاء العالم. و عند عقد الفرقة تحصل المنظمة علي 
ساب المركز و أيضا تقديم مشروبات للمتدربين على مدار جزء ثابت من عائد الفرقة و كذلك يتم استضافة المدرب على ح

  الفرقة.

  فى الملف المرفق، تجميع لكافة عناصر التكلفة و أيضا أسماء المتدربين المسجلين بالفرقة و نسب الخصم المقدمة لھم.

  ة؟المطلوب حساب العائد من ھذه الفرقة، وفي حالة اعتذاز أول متدرب بالكشف ھل يمكن عقد ھذه الفرق


