
كسل كيفية تحميل برنامج اال

وشرح مبسط الستخدام البرنامج 



:كيفية تحميل برنامج االكسل 

على جهاز الكمبيوتر Microsoft Excelنقوم بتثبيت 

افتح صفحة تنزيل  Microsoft Excelاذهب إلى صفحة تنزيل 
تأكيد في الصفحة التي تظهر ، قم ب". جربها مجانًا"المنتج وحدد 

.إجراءاتك عن طريق النقر على الزر المناسب



على ولبدء االستخدام اضغط نقرتين
مصنف جديد فارغ "

:جديد برنامج االكسل  Sheetألنشاء ورقة عمل 
بعمل Excelفي الحالة الطبيعية يقوم ببرنامج 

ولعمل ورقة جديدة قم بضغط  Sheetورقة 
على عالمة الزائد المشار اليها في الصورة 



يمكنك إنشاء جدول وتنسيقه،
.تجميع البيانات وتحليلها بشكل مرئي

.حدد خلية داخل البيانات•
.تنسيق كجدول< حدد الصفحة الرئيسية •
.اختر نمطا الجدول•
.، قم بتعيين نطاق الخاليا"تنسيق ك جدول"في مربع الحوار •
.وضع عالمة على ما إذا كان الجدول الخاص بك به رؤوس•
.حدد موافق•

:القائمة الرئيسة وتتكون من 
" File"التعامل مع الملفات •
"  Edit"للتحرير والنسخ واللصق •
" View"للتعامل مع شكل وعرض البرنامج •
Insert" إلضافة خاليا أو سطر أو أعمدة أو صفحات •
 Format" لتشكيل الخاليا أو االسطر أو االعمدة  •
Tools" للحصول على أدوات مثل تحليل البيانات وطرق تحليل أخرى •
. Data" للتعامل مع البيانات مثل الترتيب والفلترة •
Windows" للتعامل مع النوافذ المختلفة من إظهار وإخفاء •
  Help" للحصول على مساعدة من ملف المساعدة للبرنامج •



رف الختيار عمود كامل أنقر على الح
index Letter    الواقع فوق

.العمود 

.الختيار كل الجدول أنقر هنا 

الختيار سطر كامل أنقر على 
الواقع  index Numberالرقم 

يسار السطر 



.حفظ باسم< انقر فوق ملف 

ضمن حفظ باسم، اختر المكان الذي 
يل على سب. تريد حفظ المصنف فيه

تب المثال، إلجراء الحفظ إلى سطح المك
وق أو في مجلد على الكمبيوتر، انقر ف

بحث نقر فوق استعراض لل. الكمبيوتر
عن الموقع المطلوب في مجلد 

.المستندات
نقر الختيار موقع آخر على الكمبيوتر، ا

فوق سطح المكتب، ثم اختر المكان
.الصحيح حيث تريد حفظ المصنف

حفظ المصنف بتنسيق ملف
في ،(.txtأو  .xlsمثل )مختلف 

ع ضمن مرب)القائمة حفظ بنوع 
، اختر التنسيق (اسم الملف

المطلوب
.انقر فوق حفظ



د حدد الخلية األولى في النطاق الذي تري•
.تعبئته

كتب قيمة البداية للسلسلة• .ا
كتب قيمة في الخلية التالية لتأسي• .س نمطا
.دءحدد الخاليا التي تحتوي على قيم الب•
ة عبر سحب مقبض التعبئة مقبض التعبئ•

.النطاق الذي تريد تعبئته

تعبئة عمود بسلسلة أرقام
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