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 عن برنامج االكسل: مقدمة .1

 Microsoft Officeمايكروسوفت أوفيس أكسل )باإلجنليزية:  

Excel )ويعترب  .العامل مستوى على استخداما االلكرتونية اجلداول برامج اكثر هو من

 ويستخدم من احد الربامج ضمن حزمة اوفيس الشهرية اليت تنتجها شركة مايكروسوفت

 واملالية واالحصائية احلسابية والعملياتباألرقام  املرتبطة املهام من العديد يف الربنامج

 نامج االكسلوتكمن قوة بر .بيانية ورسومخمططات  على شكل البيانات عرضحتليل وو

"قاعدة  على جداول البيانات البسيطة واملعقدةعمليات احلسابية املعادالت وال تعامله مع يف

يتم فتحه  على كل ملف اكسل Book" مصنف. يطلق اسم "املخزونه يف بيئتهالبيانات" 

تسمى  االوراقعدد من  حيتوي على مصنف. كل وهو اسم افرتاضي ميكن تغيريه باي وقت

Sheets ورقة. كل (Sheet ) هي عبارة عن جدول حتتوي عدد من الصفحات، والورقة

. تقاطع االعمدة مع الصفوف يشكل خاليا Rowsوصفوف  Columnsمكون من اعمدة 

Cells. 

نسخة. حيث كان عدد برنامج اكسل ختتلف بإختالف ال ورقةعدد الصفوف واالعمدة يف 

 عمود. 256األعمدة كانت صف اما عدد  65536هي  2003ل الصفوف يف أكس

صف وعدد األعمدة  1048576وما بعدها أزدادت عدد الصفوف إلي   2007اما يف األصدار

 عمود.16384

، حترير البيانات وتنسيقها، التعرف 2010تعرف على واجهة برنامج اكسل يف هذه الدورة سن

وطباعة على كيفية استخدم الدوال، اعدادات صفحة كسل واخريا كيفية معاينة 

 الصفحة.
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 طريقة تشغيل الربنامج: .2

اخلطوات ادناه باالعتماد  نتبع 2010لتشغيل برنامج مايكروسوفت اوفيس اكسل 

 :(1على الشكل رقم )

 ( بواسطة زر الفأره االيسر.STARTبإلنقر على قائمة ابدأ ) .1

 (.All Programsخنتار بالنقر بالفأره على كافة الربامج ) .2

 .Microsoft Officeخنتار  .3

ستظهر لنا الواجهة  Microsoft Office Excel 2010ومن ثم خنتار  .4

 (.2الرئيسية للربنامج كما يف الشكل رقم )

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1الشكل )
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 :2010التعرف على واجهة برنامج اكسل  .3

 

 . (2رقم )تظهر لنا النافذة كما يف الشكل بعد تشغيل الربنامج 

 

 

 (2) رقم الشكل
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 . مكونات الواجهة الرئيسية3-1

 . شريط العنوان3-1-1

  وهو الشريط العلوي من النافذة، الذي حيتوي على اسم امللف احلالي 

وهو االسم االفرتاضي مللف االكسل. وعند  Book1 او 1املصنف والذي يكون عادًة امسه

. حفظ امللف باسم اخر فان هذا االسم سيظهر على شريط العنوان بداًل من االسم االفرتاضي

 . االغالق والتكبري والتصغري   على ايقونات ايضا وحيتوي هذا الشريط

 

 الوصول السريعادوات . شريط 3-1-2

 وايضا الرتاجع والغاء الرتاجع واوامر احلفظ امر على العلوي االدوات شريط حيتوي

          للشريط جديدة ادوات اضافة يتم خالله من على زر   .

 

 Ribbon  ط االدواتشري. 3-1-3

 من ثالثة تقسيمات رئيسية :  Ribbonويتكون شريط االدوات 

وهي )الصفحة الرئيسية، ادراج،  ويكون موقعها يف اعلى الشريط عالمات التبويب: . أ

وعند النقر على اي اسم من  ختطيط الصفحة ، صيغ ، بيانات ، مراجعة ، عرض(

 امساء العالمات ستظهر لنا جمموعة ادوات خاصة بتلك العالمة.

كل اسم عالمة تبويب مقسم اىل عدة جماميع من االدوات، حبيث  اجملموعات: . ب

تستخدم هذه االدوات  املتعلقة ببعضها.كل جمموعة حتتوي عدد من االدوات 

السفلى لكل جمموعة  اليسرىبالزاوية  لتنفيذ مهام حمدده، ويوجد سهم صغري

 للمجموعة. إضافيةيستخدم الدراج خيارات 
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عند النقر على كل اداة فإنها تقوم بتنفيذ امر معني خاص بها، ممكن  :االدواتج. 

 مؤشر الفأرة فوقها.اظهار تلميح خاص بكل اداة مبجرد وضع 

 

   . شريط املعلومات3-1-4

لف املفتوح نافذة الربنامج، وحيتوي معلومات حول امل لوهو الشريط الذي يظهر اسف 

وجمموع قيم اخلاليا  حاليا مثل وضع اخلاليا وكم هو عدد اخلاليا اليت حتتوي بيانات

 ، وادوات التصغري والتكبري، وادوات عرض املستند.احملددة 

 

  . شريط عالمة تبويب الورقة3-1-5

، وحذف اي ورقة عمل   اء ورقة جديدةمن خالل هذا الشريط ممكن انش 

ضغط على اسم الورقة بزر الفاره الوميكن   .، وتغيري امساء االوراقوالتنقل بني اوراق العمل

 (.Hide( او اخفاء )Delete( او حذف )Renameاالمين وخنتار اعادة تسمية )

 

 لتمرير الورقة بطريقة عمودية وافقية.ير: اشرطة التمر. 3-1-6

 

  . شريط الصيغة3-1-7

يف هذا الشريط تظهر حمتويات اخللية احملددة حاليا، ويوجد يف نهاية هذا الشريط 

  لتوسيع ومتديد شريط الصيغة  زر

 

 زر ادراج الدوال:. 3-1-8
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    ويظهر اسم اخللية احملددةمربع االسم: . 3-1-9

 

 (Sheetالعمل )ورقة  3-1-10

حيتوي على عدد من االوراق  … ,2Book1, 2، مصنف 1مصنفكل ملف اكسل  

(Sheets) وتعترب ورقة،( العملsheet هي املكان الذي يستقبل البيانات وميكن ان نطلق )

خاص باسم الورقة يقع  ما ذكرنا يف اعاله لكل ورقة تبويبوك عليه مسرح العمليات.

اسفل النافذة اليمنى لكي يسهل عملية التنقل بني اوراق امللف الواحد وادخال املعلومات اليها 

  بسرعة.

 تتكون ورقة العمل من االتي:     

 من رقم خاص به يبدأ ميتد كل صف افقيا ولكل صف (: Rowsأ. الصفوف )

 .1048576 وينتهي   1 تسلسل

 أميتد كل عمود عموديًا ولكل عمود اسم خاص به يبد (:Columnsعمدة )ألاب. 

 .XFDاىل  Aمن 

 : ممكن ان خيتلف عدد الصفوف واالعمدة بإختالف سنة اصدار  مالحظة

 الربنامج.

 وتعترب وهي مربعات التقاء االعمدة مع الصفوف تسمى خاليا،(: Cellsج. اخلاليا )

اسم مكون من الدمج بني اسم  ولكل خلية البيانات ادخال وحدة هي اخللية

( Aالعمود ورقم الصف الذي تنتمي هلما اخللية. مثال اخللية تنتمي اىل العمود )

(. اما اذا كانت اخللية تنتمي اىل A1( فإن اسم اخللية سيكون )1والصف رقم )

( كما هو موضح يف C6( فان اسم اخللية سيكون )6( والصف رقم )Cالعمود )

 : (3الشكل رقم )
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 (3شكل رقم )          

 ضبط اجتاة ورقة العمل . 3-2

دخال البيانات وذلك لكي يتناسب اجتاه اشرة بابجيب ضبط اجتاه ورقة العمل قبل امل 

تتم   ورقة العمل مع اجتاة اللغة املستخدمة يف ادخال البيانات عربية كانت او انكليزية.

 (Page Layoutختطيط الصفحة )الورقة وذلك بالنقر على تبويب  هعملية تغري اجتا

ورقة من اليمني اىل خنتار اداة  (Sheet Optionsخيارات ورقة )ب اىل جمموعة اذهوبال

سيتم تغري اجتاة الورقة بعكس اجتاهها احلالي. اذا اردت  (Sheet Right-to-Leftاليسار )

الحظ الشكل  ،اعادة الورقة اىل اجتاهها السابق عليك فقط اعادة نفس اخلطوات السابقة

 .(4رقم )

 

 (4الشكل رقم )           
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 وحتريرها . ادخال البيانات يف اجلداول4

على اخلاليا، ويتم التعامل مع عملية ادخال البيانات يف جداول ورقة اكسل يكون  

هذه اخلاليا والصفوف واالعمدة كباقي العناصر يف والويندوز من حتديد، نسخ، قص، 

لذلك عند الكتابة يف اي خلية، حندد تلك اخللية ومن ثم نكتب ما  لصق، سحب وحذف.

 نريده من ارقام، نصوص، دوال، او وقت وتاريخ.......... اخل.

 

 انواع البيانات 4-1

  : وهي االرقام بكل انواعها.بيانات رقمية 

  :وهي املفردات اليت تكون على شكل حروف.بيانات نصية 

  :هي االرقام اليت تكون على هيئة وقت وتاريخ.بيانات الوقت والتاريخ 

ط سويا مفتاحي غالدخال تاريخ اليوم احلالي يف اي خلية فقط حدد اخللية واض

(Ctrl وإلدخال الوقت احلالي ،)ك+( اضغط سويا مفاتيحCtrl+Shift.)ك+ 

 اخلاليا ولكن جيب ان نسبق الرياضية يف ممكن كتابة العمليات : العمليات الرياضية

ناتج هذه العملية سوف يظهر يف نفس اخللية  6+4= مثال عملية رياضية بـ = كل

 .10مباشرة 

  ومنطقية يتم ادخاهلا مباشرة يف اخللية لتعطي  ل حسابية اهي معادالت و دو :الصيغ

ناتج مباشر يف نفس اخللية. ممكن ان حتتوي املعادالت على ارقام او رموز او متغريات 

للطرح و + للجمع وهنا ايضا جيب كتابة  –استخدام جتمعها عمليات رياضية. مثل 

لية اما املعادلة املكتوبة = قبل ادخال املعادلة. ناتج املعادلة او الداله سيظهر يف نفس اخل

ستظهر يف شريط الصيغ اعاله وعند حدوث اي خطأ يف كتابة املعادلة سيتم عرض 

 .!VALUE#رسالة خطأ يف اخللية بالشكل 
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 حتديد اخلاليا 4-2

ممكن حتديد خلية واحدة مبجرد النقر مره واحده على اخللية املقصوده، اما اذا  

ونستمر بالضغط بالفأره اردنا حتديد جمموعة خاليا متجاورة نضغط على اول خلية 

حندد اول خلية ومن ثم نضغط من والسحب حتى اخر خلية. ولتحديد خاليا متباعدة 

مرار بالضغط خنتار اخلاليا بزر الفأره االيسر ومع االست Ctrlلوحة املفاتيح على مفتاح 

 الواحده تلو االخرى.

 

لتحديد االعمده والصفوف يكون بالنقر على امسائها ويتم التعامل معها بنفس طريقة 

حتديد اخلاليا املتجاورة واملتباعدة. اما لتحديد ورقة عمل كاملة نضغط على املثلث بني 

يكون يف الزاوية اليمنى العليا او من لوحة املفاتيح وامساء الصفوف الذي  األعمدةامساء 

 .Ctrl+Aنضغط 

 

 التنقل 4-3

التنقل بني اخلاليا يكون باستخدام الفاره وذلك بالنقر املفرد على كل خلية  

للتنقل  Tabاو مفتاح  لألسفللتنقل ل Enterمطلوب االنتقال اليها، او باستخدام مفتاح 

 لليسار.

 

 اخلالياتعديل بيانات  4-4

االيسر ومن  الفأرة ربواسطة ز بالنقر املزدوجويكون التعديل بطريقتني االوىل هي  

. اما الطريقة الثانية هي يف اخللية نفسها او يف شريط الصيغ نريد ثم حذف وكتابة ما

 املفاتيح. من لوحة  F2ونضغط بتحديد اخللية 

 

 النسخ والقص واللصق 4-5

من  Ctrl+cاالمين ومن ثم خنتار نسخ او نضغط  الفأرةنضغط على اخللية بزر  

 Ctrl+xايضا بالضغط بزر الفاره االمين وخنتار قص او نضغط  ح. القص يكونتيلوحة املفا
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االمين  الفأرةلصق احملتوى فيها ومن ثم نضغط بزر  . حندد اخللية املرادمن لوحة املفاتيح

 من لوحة املفاتيح. Ctrl+vوخنتار لصق او نضغط 

 

 حذف حمتويات اخللية 4-6

. وحلذف Deleteح خنتار تيلوحة املفا ثم من من الفأرةحندد اخللية بواسطة  

من لوحة   Deleteالصفوف او االعمدة حنددهم ونضغط مفتاح  جمموعة من اخلاليا او

 املفاتيح.

 

 سحب اخلاليا 4-7

لسحب خلية او جمموعة من اخلاليا، نقوم بتحديد اخلاليا ومن ثم منرر مؤشر  

الفاره على حدود املنطقة احملدده وعندما يصبح شكل مؤشر الفاره سهم رباعي االجتاه 

للمكان املطلوب ومن ثم نفلت نضغط بالزر االيسر مع االستمرار بالضغط حتى الوصول 

 (.5الزر كما يف الشكل )

 

 

 (5الشكل رقم )          

 

 احلذف 4-8

على اخللية  وخنتار بتحديد اخللية ثم ننقر بزر الفاره االميني  حلذف خلية نقوم  

ظهر لنا نافذة تسأل عن ماهي طريقة انتقال اخللية اليت ستحل مكان ت(، سDeleteحذف )

واالعمدة الطريقة تتبع عند حذف الصفوف  (، نفس6) كما يف الشكل رقم اخللية احملذوفة

 .وذلك بالضغط بزر الفاره االمين على عنوان الصف او العامود واتباع نفس اخلطوات
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 االدراج 4-9

الدراج خلية النقر بزر الفاره االمين على اي خلية يف ورقة العمل ومن ثم . ادراج خلية : 1

ازاحة اخللية احلالية، حندد  همنا اختيار اجتاطلب تظهر نافذة ت( سInsertخنتار ادراج )

 االزاحة ومن ثم تاكيد. هخيار اجتا

الدراج صف او عمود نتبع نفس خطوات ادراج اخللية ولكن لن تظهر  . ادراج صف او عمود: 2

 افة ستكون قبل الصف او العمود.ضنافذة تطلب حتديد اجتاه االزاحة، اي االلنا 

واعمدة غري متجاورة، وذلك بتحديد صفوف او اعمدة غري ممكن ادراج صفوف  *مالحظة:

من لوحة املفاتيح ومن ثم النقر بالفاره على عناوين  Ctrlمتجاورة بالضغط على زر 

الصفوف او االعمدة الغري متجاوره، بعدها نضغط بزر الفاره االمين على عنوان اي صف او 

 صفوف او االعمدة الغري متجاوره.عمود اليت حددت من قبل وخنتار ادراج، سيتم ادراج ال

 

 

1 

2 
3 

4 

 (6الشكل رقم )
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 التعبئة التلقائية للبيانات 4-10

يف بعض االحيان تكون هناك حاجة الدراج سلسلة من البيانات املتسلسلة لتوفري  

 20اىل  1الوقت واجلهد، مع اكسل هناك امكانية لتعبئة سلسة من البيانات تلقائيا، مثال من 

توضيحي لتعبئة سلسلة بيانات بأرقام متتالية نتبع  او من "السبت" اىل "اجلمعة". كمثال

 التالي:

 

 .Enter( ثم نضغط 1. نكتب القيمة املطلوب بدء التسلسل منها ولتكن رقم )1

   مع حتريك مؤشر  Ctrlحتدد نفس اخللية، ونضغط باستمرار من لوحة املفاتيح على زر . 2

       الفاره على اخللية احملدد وعند ظهور املؤشر بشكل + نضغط بزر الفاره االيسر ونسحب     

 حنو اجتاه تعبئة السلسة بالعدد الطلوب.    

 ( نتبع التالي:31...........5-3-1. تعبئة سلسلة بيانات بفاصل رقمي مثال )3

  يف اخللية الثانية.  3يف اخللية االوىل، ومن ثم ُندخل الرقم  1ُندخل الرقم 

  + حندد اخلليتني حنرك مؤشر الفاره فوق اخلاليا احملدده وعند ظهوره بشكل

 ثم نسحب حنو اجتاه تعبئة السلسلة حتى العدد املطلوب.نضغط 

 غط زر مالحظة: ممكن اعادة نفس اخلطوات مع ايام االسبوع ولكن بدون ضCtrl. 

 

 تنسيق اخلاليا. 5

، دون تأثر القيمة الفعلية ممكن تغيري مظهر اي خلية من خالل تغيري تنسيقها 

الصفحة . اكتب اي رقم يف خلية ما ومن ثم اضغط على تبويب التنسيقهذا بتغيري  للخلية

حماذاة  او (Fontخط ) او (Number) رقم احد اجملاميعيف  (Homeالرئيسية )

(Alignment) كما يف الشكل هناك كافة التنسيقات املتوفرة لتغيري تنسيق احملتوى،و 

 (.7رقم )
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 (7الشكل رقم )                                                

 

 دمج اخلاليا 5-1

ومن ثم  (Homeالصفحة الرئيسية )حندد اي خليتني ومن ثم نذهب اىل تبويب  

 .(Mergeدمج ) ونضغط على اداة (Alignmentحماذاة ) جمموعة

 

 جداوللالتنسيق التلقائي ل 5-2

الصفحة حندد جمموعة خاليا اجلدول املراد تنسيقها تلقائيا ونذهب اىل تبويب  

 وخنتار النمط الذي نرغب.( Styleامناط )ومن ثم جمموعة ( Homeالرئيسية )

 

 تثبيت اخلاليا  5-3

لدينا جدول حيتوي بيانات كبرية جدا وحنتاج اىل ان يف بعض االحيان عندما يكون  

 يكون عنوان حقول اجلدول ظاهرة دائما حتى يف حالة مترير البيانات لالسفل نتبع التالي:

 .حدد صف البيانات الذي بعد الصف املطلوب تثبيته 

  ادخل اىل تبويب( عرضView) ومن ثم اىل جمموعة ،( نافذةWindow) خنتار ،

 .(Freeze Panesاجزاء )جتميد االداة 
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 فرز وتصفية اخلاليا 5-4

يف بعض االحيان عندما يكون لدينا جدول حيتوي بيانات كبرية جدا وحنتاج اىل  

 : قيمه يف احد االعمدة نتبع التالي ترتيب البيانات اجبديا او تصفيتها على اساس

 

 ( حندد بيانات اجلدول ونذهب اىل تبويب بياناتData ومن ثم اىل ) جمموعة

 (.Sort & Filterفرز وتصفية )

  للفرز خنتار اداة فرز التصاعدي منA  اىلZ   او اداة فرز تنازلي منZ  اىلA. 

 ( لتصفية خنتار اداة تصفيةFilter ومن ثم نذهب اىل اجلدول خنتار القيمه )

 .اليت ترغب بالتصفية على اساسها

 

 البحث 5-5

برنامج اكسل يكون باحدى الطرق للبحث عن اي حمتوى ونصي او رقمي يف  

 التالية:

 

 ( بإستخدام الفارة نذهب اىل تبويب الصفحة الرئيسيةHome ومن جمموعة )

من القائمة ( وFind & Selectحبث واختيار ) ونضغط على (Editingحترير )

املنسدلة خنتار حبث، ستظهر لنا نافذة نكتب النص او الرقم املراد البحث عنه 

 (.Find Next( او حبث عن التالي )Find Allعن الكل )ونضغط على حبث 

  بإستخدام لوحة املفاتيح نضغط على زرينيCtrl+F  سويا، ستظهر لنا نافذة نكتب

( او حبث عن Find Allالنص او الرقم املراد البحث عنه ونضغط على حبث عن الكل )

 (.Find Nextالتالي )
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 . الدوال6

حسابية او منطقية على  تكون الرياضية واليتالدوال تندرج حتت مظلة الصيغ  

ويب صيغ تبوالدراج اي دالة نضغط على (، =بـ )القيم يف ورقة العمل، ودائما تبدأ 

(Formulas ومن جمموعة مكتبة ،)الدوال (Function Library خنتار اداة ادراج دالة )

(Insert Function)  سيظهر لنا نافذة خنتار منها اي دالة حنتاجها، وكما يف الشكل رقم

(8.) 

 

 (8شكل رقم )    

  SUM(number1; number2; ….. )=:  صيغتها  SUM اجلمع دالة 6-1

 : مثال على اجياد جمموع عدد من االرقام

 .10اىل  1ندخل االرقام من  .1

افة دالة وخنتار ضنذهب اىل ا حندد اخللية اسفل اخلاليا اليت حتتوي على االرقام .2

، الحظ (، سنالحظ ظهور رقم ميثل جمموع االرقام يف اخلالياSumدالة اجلمع )

 .(9الشكل رقم )
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1 

2 

3 
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5 

6 

 (9الشكل رقم )
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ارجاع قيمة املتوسط احلسابي جملموعة من القيم احملددة :  AVERAGEدالة املعدل  6-2

 AVERAGE(number1; number2; …)=وتكون صيغتها 

حلساب املعدل رياضيا نقوم جبمع الدرجات  و : املطلوب حساب معدل درجات طالبمثال  

 70=   7 ÷(  85+  75+ 70+  65+ 55+ 60+  80)ومن ثم قسمة الناتج على عدد املواد يعين 

اما حلساب املعدل يف برنامج االكسل نستخدم الدالة اعاله للقيام بذلك كما موضح 

 ( .10بالشكل )

 

 ( 10الشكل رقم )                                        

 : بعد كتابة قيم الدرجات بالشكل اعاله نضع املؤشر يف اخللية املراد اجياد معدل  1   

 . J3اخرتنا اخللية اليت حتمل العنوان  الدرجات فيها وكمثال

 

ا اليت حتتوي على القيم ومن ثم خنتار اخلالي average  : نقوم بادراج دالة املعدل 2   

 . Enterاجراء احتساب املعدل عليها ومن ثم نضغط املطلوب 
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تقوم بارجاع اكرب قيمة من بني جمموعة  : MAXدالة اجياد العنصر القيمة االكرب  6-3

 MAX(number1; number2; …)=ويتم  جتاهل الفراغات والنصوص وصيغتها قيم 

وكما  MAXباستخدام الداله مثال : اجياد اكرب قيمة من بني جمموعة قيم حمددة  

 (11موضح بالشكل )

 

 (11الشكل رقم )    
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 . إعداد الصفحات7

اعداد الصفحات يف اكسل هو شبية العداد الصفحات يف نظام الورد ويكون بالذهاب  

حواف وخنتار االعداد الذي نريده مثل  (Page Layoutختطيط الصفحة )اىل تبويب 

(Margins) او ،( احلجمSize) او ،( االجتاةOrientation.) 

 

وملشاهدة فواصل الصفحة وتغريها لكي تشتمل على اكرب عدد من اعمدة اجلدول نذهب 

 Pageوخنتار اداة ) (Workbook Viewsجمموعة )وخنتار ( Viewتبويب عرض )اىل 

Break Preview)  سوف تظهر لنا فواصل الصفحات، هنا نستطيع بالضغط والسحب

 (.12يف الشكل )تغيريها بالشكل الذي يناسب اعمدة اجلدول، كما 

 

 (12الشكل رقم )                                 
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 . الطباعة8

الطباعة يف الورد  اوامر طباعة الصفحات يف اوراق العمل يف اكسل هي نفسهااوامر  

 كالتالي:

 

ومن ثم  (Print( ومن ثم خنتار من القائمة خيار طباعة )Fileملف )نضغط على كلمة . 1

 ، وعدد النسخ، وحجم الورق، وعدد الصفحات يف الورقة الواحده، ......،الطابعةخنتار اسم 

 االمر.وبعدها تاكيد 

 

(، وحندد اسم الطابعة، وعدد النسخ، وحجم Ctrl + P. من لوحة املفاتيح نضغط سويا ) 2

 الورق، وعدد الصفحات يف الورقة الواحده ....، ومن ثم نضغط زر تاكيد الطباعة.


