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از ضمن  -((مالحظة : ة او جدول او اي ايع عند ادراج صورة او قصاصة ورقي
در از الم ريط خاص بااليع ر ش ة ادراج يظه ريط قائم ريط ش ذا الش ج ويسمى ه

 التنسيق . ))

ة ادراج وحسب  ي شريط قائم ازات الموجودة ف از من االيع للقيام بادراج اي ايع
 -حاجة المستخدم يتم كما ياتي :

 . Insertالنقر على قائمة ادراج  -١
ة بيضاء او جداول  -٢  اختيار االيعاز المطلوب كأن يكون غالف للمستند او ورق

 ... الخ  .او مربع نص او نص مزخرف 
ب  -٣ ار المناس ار االختي از نخت ار االيع د اختي ر بع ذي يظه رض ال ن المع م

 . للمستخدم . وذلك بالنقر عليه واجراء التغيرات المناسبة
  -وفيما يلي شريط قائمة ادراج ومحتوياته :

 
 

 -: Tableوالجداول  Imagesلصور تبويب ا
 

  االيعاز (االيقونة ) ووظيفتها ت

 

١ Picture :- .أضافة صورة 
٢ Clip Art :- .قصاصة ورقية 
٤ Screenshot :-  ن زء م ذ ج ة (اخ ة شاش لقط

 صورة للنافذة المفتوحة للمستخدم).
٥ Photo Album :- البوم الصور 
٤ Table :- . لالدراج  الجداول الى الصفحة 

 
 

 -:ألدراج جدول 
 
 المستند في المكان الذي تريد بدء الجدول عنده .انقر ضمن  -١
دة التي  tableانقر الزر جداول  insertضمن قائمة ادراج   -٢ ار عدد الصفوف واألعم أرة الختي وحرك مؤشر الف

 تريدها للجدول ، ثم انقر الفأرة ألدراج الجداول .
 انقر على اول خلية من الجدول واكتب المحتوى المطلوب . -٣
اح  Tapالمفتاح  اضغط -٤ ى مفت لنقل المؤشر الى الخلية التالية ، وادخل المحتوى المطلوب فيها ، استمر بالضغط عل

Tap . لألنتقال الى الخاليا التالية وادخال المحتوى المطلوب فيها 
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اح  -٥ ى صفوف اضافية ، اضغط المفت ة الجدول ومازلت بحاجة ال ى نهاي باضافة صف  Tapاذا وصل المؤشر ال
 يد الى الجدول . جد

 
 
 

 -: اضافة او حذف صفوف واعمدة
 

 
 

 -اضاف  صف او عامود الى الجدول  حذف صف او عامود من الجدول :
 انقر ضمن الجدول في المكان المطلوب اضافة  او حذف صف او عمود فيه . -١
 اختر ما تريد اضافته  او حذفه.  table tools layoutضمن شريط ادوات الجدول  -٢
 
 

  تنسيق الجدول
 

 
 

 انقر في اي مكان داخل الجدول . -١
 table toolsالموجودة في الشريط ادوات الجدول تصميم  table stylesضمن المجموعة انماط الجدول  -٢

Design  . اختر اي نمط للجدول 
 فعل او ازل تفعيل خيارات انماط الجدول حسب الحاجة .  -٣
ون  shadingتريد اضافة تظليل لها او ازالته منها وانقر الزر التظليل حدد الخلية او الخاليا التي  -٤ واختر ل

 الزالة التظليل .  no colorالتظليل ، او اختر بال لون 
زر حدود  -٥ ر ال ا ، وانق ا منه ا او ازالته د اضافة حدود له ي تري ر  Bordersحدد الخلية او الخاليا الت واخت

 الزالة الحدود . no Borderود الحدود المناسبة ، او اختر بال حد
ين  Layoutانقر التبويب تخطيط  -٦ دة ، وتعي وفرة لحذف او اضافة صفوف او أعم واستخدم االدوات المت

 ابعاد الصفوف واألعمدة ومحاذاة النص واتجاهه ( عمودي او افقي ) والهوامش .
 
 
 
 
 
 
 
 


