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ل  -٤ زر التظلي ر ال ون  shadingحدد الخلية او الخاليا التي تريد اضافة تظليل لها او ازالته منها وانق ر ل واخت
 الزالة التظليل .  no colorالتظليل ، او اختر بال لون 

ة او ا -٥ دد الخلي زر حدود ح ر ال ا ، وانق ا منه ا او ازالته د اضافة حدود له ي تري ا الت ر  Bordersلخالي واخت
 الزالة الحدود . no Borderالحدود المناسبة ، او اختر بال حدود 

يط  -٦ ب تخط ر التبوي ين  Layoutانق دة ، وتعي وفرة لحذف او اضافة صفوف او أعم تخدم االدوات المت واس
 حاذاة النص واتجاهه ( عمودي او افقي ) والهوامش .ابعاد الصفوف واألعمدة وم

 
 
 
 -: Illustrationsتبويب ( مجموعة ) رسومات توضيحية )  ٢-٤
 االيعاز ( االيقونة ) ووظيفته  ت
١ Picture :- .أضافة صورة 
٢ Clip Art :- .قصاصة ورقية 
٣ Shapes :- .اشكال تلقائية 
٤ SmartArt :- .مخططات توضيحية 
٥ Screenshot :-  ذة لقطة شاشة (اخذ جزء من صورة للناف

 المفتوحة للمستخدم).
 

 -ادراج صورة :
 

 
 

 -للقيام بادراج صورة او قصاصة ورقية او أشكال تلقائية  ..... الخ ضمن تبويب رسومات توضيحية  يتم كما ياتي :
 ضع الصورة فيه .انقر ضمن المستند في المكان الذي تريد و -١
ع ل  picture     انقر الزر صورة وضمن تبويب رسومات توضيحية    insertمن القائمة ادراج  -٢ ى مرب تحصل عل

 insert pictureالحوار ادراج صورة 
 رة المطلوبة ، واختر ملف الصورة  .انتقل الى المجلد الذي يتضمن الصو -٣
 ثم اسحب احد مقابض تغيير الحجم لتعديل الحجم حسب الحاجة لتغيير حجم الصورة  انقر على الصورة   -٤
تم من  -٥ خ ي دوير الصورة ..... ال وان وت و القصاص الصورة او تعديلها او تطبيق مؤثرات فنية او تغيير التباين واالل

 .  picture tools ,formatخالل النقر على الصورة المطلوبة لتحديدها وتفعيل التبويب أدوات الصورة ، تنسيق 
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 -ألدراج قصاصة ورقية :
 انقر على المستند في المكان الذي تريد وضع القصاصة فيه . -١
ة ادراج  -٢ ي  مجموعة رسومات توضيحية  insertمن قائم ر  Illustrationsف انق

 . Clip Artاالداة قصاصة فنية 
 انتقال . goضمن الجزء قصاصة ورقية انقر الزر  -٣
 ج انقر القصاصة الفنية التي تريد اضافتها الى الصفحة . ضمن قائمة النتائ -٤
ث  -٥ دويرها بحي ها او ت ر قياس ك تغيي تند ،يمكن من المس ورة ض بح الص دما تص عن

 تناسب موقعها من الصفحة . 
 , picture toolsاستخدم االدوات المتوفرة في الشريط ادوات الصورة ، تنسيق  -٦

format   لتعديل الصورة حسب الحاجة . 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Header &Footer)تبويب راس وتذليل الصفحة ٣-٤

 
 

 -ألنشاء رأس وتذليل :
 
 
ة ادراج  -١ من قائم راس insertض ر االداة ال  header ، انق

 . header &footerالموجودة في المجموعة راس وتذليل 
 انقر على العنصر المناسب من المعرض والذي يحقق ما تريد .  -٢
ة راس الصفحة ،  -٣ اكن مخصصة ضمن منطق في حال وجود ام

 انقر على اي منها وادخل المعلومات المناسبة .
ذليل  -٤ ر االداة ت ر   footerانق ى العنص ر عل ن وانق ب م المناس

 المعرض والذي يحقق ما تريد ثم ادخل معلومات التذييل المناسبة .
 close header and footerانقر الزر اغالق الراس والتذييل  -٥

ذييل ، تصميم  راس والت ريط ادوات ال ي الش ود ف  headerالموج
&footer design  . للعودة الى الجزء االساسي من الصفحة 

حتويات الراس والتذييل ، انقر مرتين على اي اذا اردت تعديل م -٦
 منهما لتفعيل منطقة الراس او التذييل ، ثم قم بالتغييرات المناسبة .

 
 
 
 

 االيعاز ( االيقونة ) ووظيفته  ت

 

١ Header  :- الراس 
٢ Footer:-  التذييل 
٣ Page number :- . ارقام للصفحات 


