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 لحساب جميع القيم في النطاق .Sum(D2:D14)=او 
 اي صيغ رياضية  هناك عدة طرق هي :والنشاء  

  -الطريقة االولى :
ة   ى قائم ر عل ار االداة    formulasننق م نخت الموجوده ضمن تبويب  Auto Sumاو  Insert function، ث

function library مكتبة الداالت ) . ( 
 فستظهر النافذة التالية :  insert functionفاذا تم النقر على   )١
                                                                      

 
 
 
 .  ok. ثم الضغط على ولتكن مثال الجمع  يتم تحديد الدالة المطلوبة  select a functionمن حقل  
 : بعدها تظهر النافذة التالية 

 
 
 
يم درجات النطاق نطاق  number1نحدد في حقل   ذلك ق ا حسب الطلب وك ة الجمع والتي يمكن تغيره عملي

 ونتيجة الدالة .
 .  okاخيرا ننقر على 

 -فيجب عمل االتي :   Auto sumاما  عند استخدام االداة  )٢
 نحدد نطاق الخاليا مع خلية فارغ  اضافية . 
 .  auto sumننقر على االداة  
 ، الخ ) . min، اصغر  max، اكبر  averageار الدالة المطلوبة اليجاد النتيجة ( المعدل نخت 
 . enterثم نضغط  
  

 -الطريقة الثانية :
 يمكن كتابة الدالة يدويا من خالل لوحة المفايتح مع تحديد نطاق الخاليا بشكل صحيح.
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 -الطريقة الثالثة :
 ( تحرير) .  Editingالموجودة ضمن تبويب  Auto sumالصفحة الرئيسية ثم اختيار Homeمن قائمة 

 
 

 اذا كان لديك الجدول التالي : -مثال :

 
 

ة نالحظ في الجدول السابق  ات المدخل ل البيان ا تمث ك مجموعة من الخالي وظفين ان هنال ل جدول رواتب الم ذي يمث ال
ا تسمى بالبيا تم ادخاله ي ي يم الت ات واخرى تمثل المعلومات ، حيث ان الق د اجراء العملي ي تظهر بع يم الت ات ، ام الق ن

 الحسابية عليها فتسمى المعلومات وحيث انه . 
ع   ب ان تجم مي ، فيج ب االس ى الرات افات عل وع االض ل ) مجم ال ، النق ة ، االطف هادة ، الزوجي ل ( الش تمث

 ونتيجتها توضع في حقل ( مجموع االضافات ) .
 فتمثل  مجموع الخصومات التي تخصم من الراتب االسمي . وقيم ( الضريبة ، السكن ، التقاعد ) 
 مجموع الخصم ) . –اما الراتب الكلي فيحسب من ( مجموع الراتب الكلي + مجموع االضافات  

  فالتمام العملية  يجب ان نتبع الخطوات التالية :
 

 
 -نقوم بماياتي : ( محمد خليل داود ) موظفلل لحساب مجموع االضافات 

 او بطريقة كتابة المعادلة الحسابية كما يلي sum(D3:G3=ثم نكتب بداخلها المعادلة التالية :( k3ية نحدد الخل
=(D3+E3+F3+G3)  سنالحظ ان نفس هذه المعادلة ستكتب ايضا في شريط الصيغة . وعند النقر على مفتاحenter 
 ي المعادلة . ستحتوي على نتيجة مجموع الخاليا المحددة ف k3سنالحظ ان قيمة الخلية 

 
 -:لحساب مجموع الخصم للموظف ( محمد خليل داود )  

 او بطريقة كتابة المعادلة الحسابية كما يلي :  SUM( H3:J3)=ثم نكتب بداخلها المعادلة التالية :  L3نحدد الخلية 
=(H3+I3+J3)  ى ر عل اح سنالحظ ان نفس هذه المعادلة ستكتب ايضا في حقل شريط الصيغة . وعند النق  Enterمفت

 ستحتوي على نتيجة مجموع الخاليا المحددة في المعادلة .  L3سنالحظ ان قيمة الخلية 
 

 -:لحساب مجموع الراتب الكلي للموظف ( محمد خليل داود )  
ا  C3حيث ان  C3+K3-L3=المعادلة التالية  M3يجب ان يكتب في الخلية   ل  K3تمثل قيمة الراتب االسمي بينم تمث

 تمثل مجموع الخصم . L3ع االضافات ، في حين ان قيمة مجمو
 -لحساب عدد الموظفين الكلي في الجدول : 

قيمة راتب اول موظف    C5حيث تمثل  COUNT( C5:C7)=المعادلة التالية  C8يجب ان نكتب في الخلية 
يم و ا الق ذلك نعرف عدد بغض النظر عن رقم القيمة المهم هو وجود قيمة ليحسب عدد الخاليا التي توجد فيه ب

ا التي  count( حيث تقوم دالة الموظفين . ع تجاهل الخالي ام م بحساب عدد خاليا العمود التي تحتوي على ارق
 تحتوي على نصوص والفارغة )

 
 -لحساب  اي من الموظفين يحصل على اعلى راتب اسمي : 


