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 (Sort) البيانات فرز 1-8

الرئيســــية الصــــ حة اىل تبويب  ثم نذهبيتم الرتتيب بتحديد الجدول بكامله او العمود  

Home تحرير  ومن مجموعةEditing  ترتيب وتصــــ ية ننقرSort &Filter  فتظهر قامئة نحدد من

 - يف الشكل: كام( Sort Z to A)تنازيل او ال رز  (Sort A to Z)خاللها ال رز تصاعدي 

 

 (Filter)التص ية  1-9

ية اظهار البيانات املطلوبة فقط يف الجدول املحدد ضمن ورقة هي عمل بالتص يةنقصد  

العمل وذلك لغرض االستعراض او الضبط او الطباعة وغريها من االمور وتتم هذه العملية بعد ان   

ترتيب وتصــــ ية ننقر  Editing تحريرمجموعة ومن  Homeالرئيســــية الصــــ حة نذهب اىل تبويب 

Sort &Filter تص ية فتظهر قامئة نضغط عىل االيعاز Filter يف الشكل: كام - 

 



ةرابعاملرحلة ال  م. م. زيد عبد الجبار عبد الله حاسوب  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

12 
 

نالحظ ظهور مربع يحتوي عىل مثلث عىل كل عنوان عمود يف الجدول وعند الضــــغط عىل  

تص ية او  اول عرشة ص وفاو  الكلاو  ال رز التصاعدي او التنازيلملثلث تظهر عدة خيارات مثل ا

 -: حسب نوع البيانات يف العمود كام يف الشكلمخصصة 

 

تصــــ يــة نختــار  25من  أكرثمثال املطلوب تصـــــ يــة االتـــــخــاام التي تكون اعامرهم  

مربع حوار نحدد من خالل االختيارات عىل املطلوب كام يف  فيظهر Custom Filterمخصــــصــــة

 -: الشكل

 

 أعادة تسمية ورقة العمل  1-10

 :التاليةبإحدى الطرق  تمي 

ثم  الجديدة التســميةثم نبدأ بكتابة  القديماالســم  ظلليفيف موضــع االســم  املزدوجالنقر  -1

 . الجديداالسم  تثبيتل امل اتيحمن لوحة  (Enter) االدخال  تاحنضغط عىل م
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 "Rename التسميةإعادة للاموس ونختار البند " األمينبالزر  القديمالنقر عىل اسم الورقة  -2

االدخال  ثم نضــــغط عىل م تاح الجديدة التســــميةبكتابة  ثم نبدأ القديماالســــم  ظلليف

(Enter)  الشكل ادناه.يف  كام الجديدالسم ا لتثبيت امل اتيحمن لوحة 

 

 تبويبثم من  األيســــبزر املاوس  اســــمهابالنقر عىل  اســــمها تغيريفتح الورقة املراد  -3

إعادة ثم نضـــغط عىل االمر  (Edit) تنســـي عىل الرمز  نضـــغط(Home)الرئيســـية الصـــ حة 

 -كام يف الشكل:  (Rename Sheet) الورقة تسمية

 


