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 تعريف بالبرنامج
يعد برنامج  Microsoft Excel 2007أحد البرامج الهامة فى مجموعة  Officeالشهيرة والتى
تنتجها شركة  Microsoftحيث يشغل  Excelموقعا هاما ضمن هذه المجموعة لما له من امكانيات

متعددة تلبى

احتياجات

عدد كبير من المستخدمين ممن يكثر تعاملهم مع األرقام حيث يستخدم هذا

البرنامج فى إجراء كافة العمليات الحسابية واإلحصائية والمالية وعرض البيانات من خالل رسوم

بيانية.

 وظائف Excel
 .1نستطيع من خالله إجراء كافة العمليات الحسابية واإلحصائية.

 .2إمكانية إجراء تعديل تلقائى لنواتج العمليات الحسابية بمجرد التعديل فى البيانات األصلية.
 .3القيام بالعمليات المالية من إعداد الميزانيات والموازنات ومراقبة المبيعات والمخزون.

 .4إمكاني ةةة القي ةةام ب ةةبعض وظ ةةائف قواع ةةد البيان ةةات م ةةن اإلض ةةافة والح ةةذف والبح ةةث والتصة ة ية
والتعديل والترتيب للبيانات.

 .5إمكانية تمثيل البيانات فى شكل رسوم بيانية  chartغاية فى الدقة والجمال.

 .6إمكانيةةة عمةةل مةةا يس ةةمى بالمةةاكرو  )Macrosوهةةو عبةةارة ع ةةن مجموعةةة مةةن اإلجةةراءات
المتعاقبة والتى تن ذ بشكل تلقائى.

 طرق تشغيل Excel
يوجد أكثر من طريقة لتشغيل البرنامج نختر منهم طريقتين:

( لو جهازك يحتوى على )Windows XP
 الطريقة األولى :من القائمة All Programs

 .1ن تح قائمة  Startومنها نشير إلى All Programs

 .2مةن قائمةة  All Programsنشةير إلةى  Microsoft Officeونختةر منهةا Microsoft office
.Excel 2007
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 الطريقة الثانية :بإستخدام األمر Run
 .1ن تح قائمة  Startومنها نختر .Run
 .2فيظهر المربع الحوارى التالى:

 .3نكتب فى خانة  Openاسم البرنامج  Excelثم نضغط زر .Ok
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)Windows Vista ( لو جهازك يحتوى على
Microsoft

 ثةةم نضةةغطAll Programs

الطريقة االولى

 ومنهةةا نختةةرStart  نضةةغط زر.1

Microsoft Office Excel 2007  ثم نضغطOffice

:الطريقة الثانية
 نكتةبStart Search  ومن الخانةةStart نضغط زر
enter  ثم نضغطExcel
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 مكونات الشاشة اإلفتتاحية للبرنامج
بعةةد تشةةغيل  Excelب ة ى مةةن الطةةرق السةةابقة تظهةةر واجهةةة البرنةةامج كمةةا بالشةةكل ا تةةى الةةذى يةةتالحظ مةةن
خاللةةه وجةةود تغييةةر كبيةةر عنةةه فةةى ابصةةدارات السةةابقة والشةةيس الملحةةوظ انةةه تةةم اسةةتحداث ش ةريط يسةةمى

 Ribbonوبه عدد من التبويبات

)Home – Insert – Page Layout – Formulas – Data – Review View

وعند الوقوف على اى من هذه التبويبات تظهر ابدوات التى تخص هذا التبويب
Ribbon

Title Bar

Formula Bar

Office Button
Quick Access

واجهة اكسل 2002
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 .1شريط العنوان Title Bar
هةةو ش ةريط يوجةةد ب ة على النافةةذة يظهةةر بةةه إسةةم البرنةةامج  Microsoft Excelكمةةا يظهةةر اسةةم
 Book1وهو اإلسم ابفتراضى للملف قبل ح ظه بإسم آخةر كمةا يوجةد أقصةى يمةين شةريط العنةوان
أزرار التحكم فى نافذة برنامج إكسل.

زر التصغير
زر التكبير – استرجاع)
زر اإلغالق

 .2شريط األدوات Quick Access

يحتةةوى هةةذا الشةريط علةةى ابدوات التةةى تقةةوم ابوامةةر الشةةائعة مثةةل الح ةةظ والت ارجةةع وابعةةادة كمةةا
يمكن تخصيص هذا الشريط إلضافة ادوات أخرى.
 .3الزر Office Button

عنةةد الضةةغط علةةى هةةذا ال ةةزر تظهةةر قائمةةة  Officeوالتةةى تحت ةةوى علةةى مجموعةةة ابومةةر الخاص ةةة
بالمل ات مثل فتح مستند جديد – فتح مستند مح وظ من ذى قبل – ح ظ المستند  -ح ظ مسةتند

باسم جديد – طباعة – اغالق المستند  ...الخ.
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 .4شريط Ribbon

ويحتوى على عدة تبويبات

)Home – Insert – Page Layout – Formulas – Data – Review View
وعند الوقوف علةى اى مةن هةذه التبويبةات تظهةر ابدوات التةى تخةص هةذا التبويةب وتةم اسةتحداث الشةريط

بدب من القوائم التى كانت بابصدارات السةابقة وذلةل للتسةهيل علةى المسةتخدم الوصةول لممةر المطلةوب

كما تم تقسيم شريط  Ribbonالى مجموعات وظائف متجانسة كما يظهر باشكل التالى.

 .5شريط الصيغة ( )Formula Bar
ويحتوى على:

أ  -خانة  Name Boxيظهر به عنوان الخلية النشطة)

ب  -رمزى اإلدخال واإللغاء ويظهران أثناء الكتابة داخل الخلية)

ج  -جزء يظهر به محتوى الخلية النشطة
 .6ورقة العمل((Spread Sheet

األعمدة

الصفوف
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وتعتبةةر ورقةةة العمةةل  )Sheetهةةى المكةةان الةةذى يسةةتقبل البيانةةات ويمكةةن ان نطلةةق عليةةه مسةةرل العمليةةات.

ويتكون الة  Sheetمن

أ  -االعمـدة Columns

ويصل عدد ابعمدة داخل ال 16364 Sheetعمود ولكل عمود اسم يبدأ بحةرف أبجةدى مةن A

حتى  Zثم من  Aaحتى  Azثم من  Baحتةى  Bzوهكةذا حتةى نصةل الةى  ZZثةم بعةد ذلةل نبةدأ

مرحلة اخرى من  AAAحتى  AAZثم يةتم التكةرار حتةى نصةل الةى عةدد  16364عمةود وذلةل
عند العمود FXD

ب  -الصـــفوف Rows

ويصل عدد الص وف فى كل  Sheetالةى  1746506ولكةل صةف رقةم وهةى مسلسةلة مةن رقةم

 1الى 1746506

ج -الخـاليــــا Cell

وتعتبر الخلية هى وحدة ادخال البيانات

وتنتج من إلتقاء الصف بالعمود كما ان كل خلية لها عنوان

يتكون من اسم العمود ورقم الصف مثل .A2

شريط التمرير األفقى

وتسةةتخدم فةةى التحةةرل داخةةل الة ة

شريط التمرير الرأسى

 .2أشرطة التمرير Scroll bars

 Sheetمةةن مكةةان الةةى آخةةر فةةى إتجةةاه أرس ةةى

بإستخدام شريط التمرير الرأسى أو بإتجاه أفقى بإستخدام شريط التمرير األفقى .

 .8شريط المعلومات ( ) Status Bar
وينقسم الى جزئين:

 ابيمن يظهر به مؤشر لتغيير  Zoomالة  Sheetكما توجد به ثالث رموز لتغيةر نمةط عةرض ال
Sheet

)Normal – Page layout – Page Break

 الجزء ابيسر يظهر به معلومات أو نتائج عما يتم اثناء العمةل داخةل ال ة  Sheetفمةثال ::عنةد تحديةد
خاليا تحتوى على ارقام يظهر ناتج جمعهم وعددهم ومتوسطهم داخلهذا الشريط  ..وهكذا.
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 الحركة داخل الـ Sheet
 الحركة لمسافات محدودة
 .1اضغط زر الة  Mouseاأليسر على الخلية المراد اإلنتقال إليها

 .2بإستخدام أسهم لوحة الم اتيح  )Keyboardفبالضغط على السهم مةرة واحةدة يةتم اإلنتقةال خليةة
واحدة حسب إتجاه السهم

خلية ألعلى
خلية لليمين
 الحركة لمسافات كبيرة

خلية لليسار
خلية ألسفل

يمكن التحرل داخل الة  Sheetلمسةافات كبيةرة بإسةتخدام بعةض م ةاتيح لوحةة الم ةاتيح كمةا هةو مبةين
بالجدول :
الوظيفة

المفتاح

 Ctrl +Homeاإلنتقال ألول خلية بال Sheet
Ctrl + End

اإلنتقال خر خلية تحتوى على بيانات أواإلنتقال الى الخلية
المشتركة بين أخرعمود وأخر صف يحتويان على بيانات

 Ctrl + اإلنتقال ألول خلية فى العمود النشط
 Ctrl + اإلنتقال خر خلية فى العمود النشط
 Ctrl + اإلنتقال ألول خلية فى الصف النشط
 Ctrl + اإلنتقال خر خلية فى الصف النشط
 Page Upاإلنتقال شاشة كاملة ألعلى
 Page Downاإلنتقال شاشة كاملة ألس ل
 Alt + Page Upاإلنتقال شاشة كاملة جهة اليمين
 Alt + Page Downاإلنتقال شاشة كاملة جهة اليسار

 اإلنتقال إلى خلية معينة

نكتب عنوان الخلية داخل خانة Name Box

" "Formula Barثم نظغط م تال Enter
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 اإلنتقال بين الـ Sheets

يتكةةون الملةةف  )Bookمبةةدئيا :مةةن عةةدد  Sheet 3وتظهةةر أسةةماء هةةذه الة ة  Sheetsب س ة ل نافةةذة

البرنامج بجوار شريط التمرير األفقى ولإلنتقال الى احةد ال ة  Sheetsنضةغط  Clickعلةى اسةم ال ة
 Sheetأو بإستخدام لوحة الم اتيح نضغط م احى  Ctrl+page upأو Ctrl + page down

ملحوظة

العدد المبدئى ألوراق العمل  )Sheetsداخل الملف هو  3كما بينا وأحيانةا :نحتةاج الةى أكثةر مةن
ذلةل العةدد فنقةوم بةإدراج عةدد مةن أوراق العمةل وبالتةالى فةإن المسةاحة التةى تظهةر بهةا أسةماء أوراق

العمل تكون غير كافية إلظهار كافة األ سماء وعندئذ نستطيع أن نستخدم أسهم تمرير أسةماء أوراق
العمل.

أسهم التمرير ألسماء الـ sheets

 تغيير إتجاه الـ Sheet
نعنى بتغيير إتجاه الة  Sheetأى تحويله اتجاهه من اليمين الى اليسار أو مةن اليسةار الةى اليمةين وي ضةل
 sheetمةةن اليمةةين الةةى اليسةةار وفةةى حالةةة الكتابةةة باللغةةة

عنةةد الكتابةةة باللغةةة العربيةةة أن يكةةون إتجةةاه الة ة

الآلتيني ةةة أن يك ةةون م ةةن اليس ةةار ال ةةى اليم ةةين ولعم ةةل ذل ةةل نض ةةغط ا داة
.Page layout

نموذج ( من اليمين الى اليسار )

م ةةن اسة ة ل ال التبوي ةةب

نموذج ( من اليسار الى اليمين )

ملحوظة

ليس شةرطا :عنةد تحويةل إتجةاه ال ة  Sheetمةن اليمةين الةى اليسةار أن تةتم الكتابةة باللغةة العربيةة أو
عند تحويله من اليسار الى اليمين أن تتم الكتابة باللغةة اإلنجليزيةة ولكةن بغةض النظةر عةن إتجةاه

ال ة  Sheetفعنةد الكتابةة باللغةة العربيةة نضةةغط م تةاحى يمةين  )Alt +Shiftوعنةد الكتابةة باللغةةة
اإلنجليزية نضغط م تاحى يسار )Alt+Shift
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 أنواع البيانات التى يتم إدخالها بالـ Sheet
 .1بيانات نصية )(Text

ويقصةةد بهةةا البيانةةات التةةى تتكةةون مةةن الح ةةروف األبجديةةة عربةةى – إنجليةةزى ) أو األرقةةام التةةى تعام ةةل

معاملة األحرف أى بيجرى عليها عمليات حسابية مثل "مبيعات سنة ) " 2775
 .2بيانات رقمية ( )Numbers
وهى مجموعة األرقام التى نستطيع إجراء العمليات الحسابية عليها .
 .3معادالت )(Formulas

ويقصةةد بالمعةةادبت مجموعةةة العمليةةات الحسةةابية التةةى تجةةرى علةةى محتويةةات الخاليةةا الرقميةةة وأيض ةا:
مجموعة الدوال الجاهزة الموجودة بإكسل التى تستخدم للحصول على النواتج بشكل أسرع.

ويجب مراعاة أنه عند إدخالل لمعادلة نبدأ أوب :بكتابة عالمة = ).
 .4تاريخ أو وقت ()Date & Time

حيث يمكن ادخال التاريخ مثل  ) 2774/1/1أو ادخال الوقت مثل

 طريقة إدخال البيانات

مثال الجدول التالى يمثل البيانات األساسية لموظ ى إحدى الشركات
المطلوب:

ادخال البيانات ب حد الة  Sheetsكما تظهر بالشكل التالى

الخط وات
 - 1إجعل إتجاه الة  sheetمن اليمين بالضغط على األداة
 - 2قف داخل الخلية  A1وابدأ الكتابة كما بالشكل التالى

 - 3ثم انتقل الى الخلية الثانية B1واكتب محتواها ثم الثالثة A3
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 - 4وهكذا حتى يتم ادخال كافة البيانات
مالحظات

 - 1عند ادخال البيانات داخل إحدى الخاليا يظهر ما يكتب بالخلية على شريط الصيغة Formula

barويظهر عنوان الخلية بخانة  Name boxكما يظهر أيضا عالمتى اإلدخال أو اإللغاءء

حيث أن :
 :بالضغط عليها يتم إعتماد وتثبيت البيانات داخل الخلية الضغط عليها = ضغط م تال
)Ctrl+Enter

 :بالضغط عليها يتم إلغاء ما كتب من بيانات داخل الخلية الضغط عليها = ضغط م تال )Esc

 -2عند إدخال بيانات تكررت بن س العمود فإن اكسل يكتبها بمجرد كتابة الحروف األولى منها فمثال عند
كتابة "محاسب" بالخلية  C5فإن اكسل يكمل كتابتها وحده
ولتثبيتها بالخلية اضغط  enterأو

وهذه الخاصية

تسمى خاصية اإلكمال التلقائى ))Auto Complete

 بعض المهارات األساسية
 طرق تحديد الخاليا
يعتب ةةر تحدي ةةد الخالي ةةا م ةةن العملي ةةات الهام ةةة الت ةةى دائم ةةا م ةةا تس ةةبق أى إج ةراء نق ةةوم بعمل ةةه مث ةةل
التنسيق – التعديل  -النقل – النسخ – الحذف  ....ألخ

 -1تحديد خلية

نضة ةةغط عليهة ةةا زر المة ةةاوس األيسة ةةر أو ننتقة ةةل إليهة ةةا

ب سهم الحركة الموجودة بلوحة الم اتيح
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 -2مدى متصل من الخااليا

نسةةتمر فةةى ضةةغط زر ال ة ة Mouseاأليسةةر مةةن عن ةةد
أول خلية بالمدى ونسةحب إلةى أن نصةل الةى آخةر

خلية بالمدى.

أو نض ةةغط زر الة ة ة Mouseاأليسة ةةر علة ةةى أول خلية ةةة
بالمةدى B2ثةم مةن لوحةة الم ةاتيح نسةتمر فةى ضةةغط

م ت ةةال  Shiftث ةةم ننتق ةةل ال ةةى آخ ةةر خلي ةةة بالم ةةدىC8

ونضغط مرة اخرى .زر الة Mouseاأليسر.

 - 3خاليا متفرقة

نض ةةغط م تة ةةال  Ctrlبإس ةةتمرار أثنة ةةاء الض ةةغط بة ةةزر

الة ة Mouseاأليسةةر علةةى الخاليةةا الم ةراد تنشةةيطها وب
نترل م تال  ctrlإب بعد اإلنتهاء من التحديد.

 -4تحديد صف

نضغط بزر الة Mouseاأليس على رقم الصف

 -5صفوف متصلة

نضةةغط بةةزر الة ة Mouseاأليسةةر علةةى رقةةم أول صةةف نريةةد تحديةةده ونسةةتمر فةةى الضةةغط ثةةم نسةةحب

الة Mouseعلى أرقام باقى الص وف أو نضغط بال ة Mouseعلةى رقةم أول صةف ثةم نضةغط م تةال
 Shiftباستمرار ثمنضغط زر الة Mouseاأليسر على رقم آخر صف نريد تحديده

 -6صفوف متفرقة
نضغط م تال  Ctrlبإستمرار ثم نضغط بالة Mouseرقم الصف المراد تحديده.
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 -2عمود بالكامل

نضغط بالة Mouseعلى اسم العمود

 -8أعمدة متصلة
نضغط بال ة Mouseاأليسةر علةى اسةم أول عمةود
ونسةتمر فةى الضةغط ثةةم نسةحب ال ة Mouseعلةةى
باقى اسماء األعمدة المراد تحديةدها أو نضةغط

بال ة ة ة Mouseعل ة ةةى اس ة ةةم أول عم ة ةةود ث ة ةةم نس ة ةةتمر
ضغط م تال  Shiftثةم نضةغط بال ة Mouseعلةى
اسم آخر عمود نريد تحديده

 -9أعمدة متفرقة
نض ة ةةغط بإس ة ةةتمرار م ت ة ةةال

 ctrlث ة ةةم نض ة ةةغط

بالة Mouseعلى اسم األعمدة المراد تنشيطها

-10

تحديد الـ  sheetبالكامل

نضغط بزر الة Mouseاأليسر على المربع الموجود أعلى أرقام الص وف وبجانب أسةماء األعمةدة
أو م تاحى Ctrl + A
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 تغير لغة األرقام
والمقصود بتغيير لغة األرقام هو تحويلها من الشكل

العكس

الخط وات:

 .1ن تح قائمة  Startونختر منهاControl Panel

.2

تظهر نافذة نختر Regional and Language Options

 .3نضغط الزر Customize this format
15
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 .4مةن الخانةة  Ues native digitsنختةر
National

 .5وم ةةن الخان ةةة  standard digitsنخت ةةر
شة ة ة ةةكل األرق ة ة ة ةةام المناس ة ة ة ةةب إم ة ة ة ةةا ه ة ة ة ةةذا
أو هذا

 حفظ الملف (المصنف ")"Book
ألول مرة (: )Save
 - 1نضغط الزر

 Office Buttonثم من القائمة المنسدلة نختر أمر Save

 - 2يظهر مربع حوارى بعنوان Save

:As

 - 3فةةى خانةةة  File nameنكتةةب
اسة ة ةةم الملة ة ةةف ولة ة ةةيكن البيان ة ة ةةات

ابساسية للموظ ين )

 - 4وم ة ةةن الجانة ة ةةب ابيس ة ةةر بة ة ةةالمربع
الح ةوارى نحةةدد المكةةان الةةذى نريةةد
ح ة ة ة ة ة ةةظ الملة ة ة ة ة ةةف بة ة ة ة ة ةةه ولة ة ة ة ة ةةيكن
Documents
 - 5نضغط الزر

.

 إغالق الملف (:)Close
نضةغط الةةزر

 Office Buttonثةةم مةةن القائمةة المنسةةدلة نختةر أمةةر  closeأو مةن لوحةةة الم ةةاتيح

نضغط م تاحى  )Ctrl + F4أو نضغط زر

الموجودة أقصى يمين شريط .Ribbon
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 فتح ملف سبق حفظه (:)Open
 .1نضةةغط الةةزر

Office Button

ثم من القائمة المنسدلة نختر أمر Open

 .2يظهر مربع حوارى بعنوان : Open

 .3وم ةةن الجان ةةب ابيس ةةر ب ةةالمربع الحة ةوارى
نختر المكةان الةذى تةم ح ةظ الملةف داخلةه

""Documents

 - 1نخت ةةر المل ةةف المةةراد فتح ةةة ث ةةم نضة ةغط زر

مالحظات
.1

إذا كان الملف المراد فتحه مةن المل ةات التةى تةم التعامةل معهةا مةؤخ ار تسةتطيع فتحةه مةن القائمةة
المنس ةةدلة  Office Buttonحي ةةث تظه ةةر اس ةةماء المل ةةات الت ةةى ت ةةم التعام ةةل معه ةةا م ةةؤخ ار تح ةةت
Recent Documents

 فتح ملف جديد (:)New
 .1م ة ةةن القائم ة ةةة Buttom

Office

نختر new

 .2مةن المربةع الحةوارى نختةر Blank
Work book
 .3نضغط زر creat

 إغالق إكسل (: )Exit
أو نضةغط علةى زر

من القائمة  Office Buttonنضةغط الةزر
العنوان أو نضغط م تاحى )ALT+F4
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