
 ٔصاسج انرؼهٍى انؼايل ٔانثحس انؼهًً 
 جايؼح املٕصم 

 كهٍح اإلداسج ٔااللرصاد
 لسى َظى املؼهٕياخ اإلداسٌح

 

 ذصًٍى َظاو املؼهٕياخ احملاسثً 
 ( MS Excelتاسرخذاو تشجمٍح )

 األشاز املُضيل انٕعٍُح نصُاػح ششكحانسح حانح يف دسا
                             

 
 من قبل الطالبتني حبث خترج مقدم

 امنة مظفر ادريس   داليا نبيل نوري                                  
ىالى
ىقسمىنظمىالمعلوماتىاإلداروةمجلسىكلوةىاإلدارةىواالقتصادى

ىوهوىمنىمتطلباتىنولىشهادةىالبكالورووسى
ىفيىصلومىنظمىالمعلوماتىاإلداروة

 

 بإشراف
 الدكتور األستاذ املساعد 

 الفتاح الشاهرعلي عبد 
   ه                                                                          4110
 م9042



 
 

 

 

 

 

 

 

َهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَالئِفَ الْأَرْضِ  ُّٱ

وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ 

 َّلِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ

 صدق اهلل العظين
                          

 االنعامسورة                                        
 561اآليت :     

 



 
 

 االْذاء
 اىل .........

يٍ جؼم انؼهى فشٌضح ػهى كم يسهى ٔيسهًح اىل خامت األَثٍاء ٔاملشسهني سٍذَا 
 ٔانسالو(حمًذ )ػهٍّ انصالج 

 اىل..........
 انؼضٌض  .... ٔانذياىل لذٔذً ٔيصذس فخشي يف ْزِ انذٍَا 

 اىل..........
 احلثٍثح  .... ايًسؼادذً ٔاىل لٕذً ٔضؼفً يف حضٕسي ٔيف غٍاتً 

 اىل .........
 ػثذ انفراح . ػهً\يٍ لذو يل ٌذ انؼٌٕ ٔاملساػذج انذكرٕس انفاضم ....... د

 اىل............
 غٍف هسُذا ٔلٕج صٔجً....... حمًذ خانذ ان يٍ ٔلف جباَثً دائًا ٔكاٌ يل

 اىل...........
 يٍ شجؼًُ ٔحفضًَ اخً انؼضٌض .......يصغفى َثٍم َٕسي 

 
 

 مجٍؼا اْذي مثشج جٓذي  إنٍٓى                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 شكش ٔذمذٌش
انغاػح، ٔسذد انسُرُا تانصٕاب ٔاحلكًح احلًذ هلل انزي سصلُا ذٕفٍك 

ٔيأل لهٕتُا تانؼهى ٔاملؼشفح ٔانصالج ٔانسالو ػهى خامت األَثٍاء ٔاملشسهني 
 سٍذَا حمًذ ٔػهى أنّ ٔصحثّ انغٍثني انغاْشٌٍ.

أذمذو تانشكش ٔانرمذٌش اىل انذكرٕس انفاضم ػهً ػثذ انفراح املششف ػهى 
سذٌذ ٔجٓذ ايني يف آَاء  اػذاد ْزِ انشسانح ملا لذيّ يل يٍ سأي

 انذساسح كًا ًْ ػهٍّ.
ٔشكشي اىل ػًٍذ كهٍح اإلداسج ٔااللرصاد انذكرٕس شائش امحذ سؼذٌٔ ملا 
لذيِٕ يٍ سػاٌح نهغهثح األػضاء ٔفمٓى اهلل يف يسريذٓى انؼهًٍح يف 

 خذيح انؼهى ٔعهثح انؼهى.
رضاص اىل ٔال ٌفٕذًَٕ اٌ أذمذو تانشكش ٔانرمذٌش ٔٔافش االيرُاٌ ٔاالػ

 ػائهرً انكشميح، تاسن اهلل تؼًشْى ٔحفظٓى اهلل.
ٔانشكش ٔانرمذٌش اىل كم يٍ ػغش مسؼً تكهًح عٍثح ساًْد يف ختفٍف 

 يصاػة دساسرً ٔفاذًُ ركشِ، ٔأسأل اهلل هلى دٔاو املٕفمٍح ٔانُجاح.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 احملرٌٕاخ

 انصفحح املٕضٕع
 1 املمذيح 

 5-2 ٔانذساساخ انساتمحانفصم األٔل: يُٓجٍح انثحس 
 4-2 أٔال: يُٓجٍح انثحس 

 5-4 شاٍَا: تؼض انذساساخ انساتمح 

 15-6 انُظشي نُظاو املؼهٕياخ احملاسثً انفصم انصاًَ: االعاس  
 35-16 املٍذاًَ  انفصم انصانس: االعاس

 18-16 أال: َثزج ذؼشٌفٍح ػٍ ششكح األشاز املُضيل 
 22-18 شاٍَا: ٔالغ َظاو املؼهٕياخ احملاسثً نششكح األشاز املُضيل 

 35-22 شانصا: َظاو املؼهٕياخ احملاسثً احملٕسة املمرتح 

36-35 انفصم انشاتغ االسرُراجاخ ٔاملمرتحاخ   

 35 أٔال: االسرُراجاخ

 36 شاٍَا: املمرتحاخ

38-37 املصادس   

 
 
 
 

  



 لائًح االشكال
 سلى انصفحح ػُٕاٌ انشكم خ
 3 خمغظ سري انثحس  1
 12 يكَٕاخ َظاو املؼهٕياخ  2
 16 إداسج ششكح األشاز املُضيل  3
 18 خمغظ َظاو املؼهٕياخ احلايل يف ششكح األشاز املُضيل  4
 23 ٔاجٓح انذخٕل اىل انُظاو 5
 23 ٔاجٓح َظاو املؼهٕياخ احملاسثً  6
 24 دنٍم احلساتاخ  7
 25 انمٍٕد انٍٕيٍح  8
 25 يؼادنح انفشق 9
 26 انًٍني()جٓح  Fxدانح  11
 26 )جٓح انٍساس( Fxدانح  11
 27 اجلًغ تششط 12
 27 دفرت األسرار انؼاو  13
 28 يٍضاٌ املشاجؼح  14
 29 )اسصذج افرراحٍح( يذٌٍ() Indexيؼادنح  15
 29 )اسصذج افرراحٍح( دائٍ() Indexيؼادنح  16
 29 يذٌٍ( )اسصذج خالل انفرتج() Indexيؼادنح  17
 29 )اسصذج خالل انفرتج( )دائٍ( Indexيؼادنح  18
 31 )اسصذج خرايٍح( )يذٌٍ( IFيؼادنح  19
 31 )اسصذج خرايٍح( دائٍ() IFيؼادنح  21
 31 االَذشاس  21
 32 لائًح انذخم  22
 34 يٍضاٍَح 23

 



                                                
 لائًح اجلذأل

 سلى انصفحح ػُٕاٌ اجلذٔل خ
 8-6 ذؼشٌف َظاو املؼهٕياخ احملاسثً حسة ٔجٓاخ َظش يرؼذدج 1
 17 جذٔل ٌثني ػذد يُرسثً انششكح  2
 21 انرماسٌش املُرجح يٍ لثم انُظاو احلايل 3
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 املسرخهص:

عامال رئيديا في نجاح المنظمة، حيث تقهم  ظم المعلهمات المحاسبية المحهسبةن جتع     
م في تخشيج عملية بتدويج المدتفيجين من المعلهمات المحاسبية بالمعلهمات المفيجة، والتي تداعجه

المحهسبة بما يخجم اهجاف المنظمة، وقج شهجت نظم المعلهمات المحاسبية  اتخاذ القخارات
تطهرات محهلة أدت الى زيادة جهدة مخخجاتها لما يمتاز به الحاسهب من خصائص مميدة عن 

محاسبي محهسب وتم العمل اليجوي لحلك يهجف البحث الحالي الى تصميم نظام معلهمات 
( في تصميم النظام. وقج استنتج البحث بأن تصميم نظام MS Excel) استخجام بخنامج

صبح ضخوري ال يمكن االستغناء عنه من قبل المنظمات التي تخغب بالبقاء معلهمات محاسبي أ
واالستمخار في عملها، وذلك ألنه الهسيلة التي من خاللها تدتطيع المنظمة متابعة التغيخات 

 الحاصلة في بيئتها وتهفيخ المعلهمات للمدتفيجين بالهقت المناسب.
 

 

 

 

 

 

 


