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 الفصل االولل

 المقدمة
  Microsoft Excelبرنامج الجداول الحسابية 

ان  تصميم برنامج  االكسل يتيح لك ادخال وتحرير وتنسيق البيانات بسهولة ويمكنك انشاء صيغ بسيطة او معقدة ألداء 
ات  رز البيان ى ف ات اضافة ال ة لتوضيح البيان ا يمكنك انشاء المخططات البياني العمليات الحسابية على تلك البيانات كم

 .البيانات ضمن اوراق العمل  والبحث عن معلومات معينه وترتيب تلك
امج        ١-١  ية الخاصة بالبرن اهيم االساس ادئ والمف ى بعض المب د التعرف عل قبل البدء باستخدام البرنامج من المفي

   Excelاالكسل 
دة   ة االعم تم عنون دة ، وت ى شكل صفوف واعم أحرفتم تنظيم ورقة عمل االكسل عل ة  ب   ..… A,B,Cالتيني

   ..…,1,2,3 امباألرقوالصفوف 
اوين  Cellيولد تقاطع الصف مع العامود منطقة تسمى (( الخلية ))((   يم والعن ات ( الق )) حيث يتم ادخال البيان

 والصيغ الحسابية ) .
وان   ال العن بيل المث ى س هو  B6تمتلك كل خلية عنوانا فريدا ، يتضمن كل من حرف العمود ورقم الصف . عل

 . 6مع الصف رقم  Bتقاطع العمود  عنوان الخلية التي تقع عند
ا في  Excelيمكن ان يحتوي مصنف   ى تبويبه على عدة اوراق عمل ، يمكنك الوصول الى اي ورقة بالنقر عل

 اسفل اطار البرنامج . يمكنك تسمية كل تبويب باسم مختلف يعبر عن محتوى ورقة العمل .
ن  ن يمك رق ، اذ يمك دة ط ل بع ة العم ي ورق ات ف يق البيان ي  تنس تخدامها ف د اس يم تري ن ق ام ع ر االرق ان تعب

 الحسابات ، بينما قد تعبر النصوص عن عناوين االعمدة والصفوف .
ك   ك المجموعات  Excelيتيح ل ى شكل مجموعات وتسمية تل ات عل ع البيان دة( اسم النطاق  بأسماءتجمي فري

Range Name . يمكن استخدامها في الصيغ الحسابية( 
ة يمكن استخدام الع  ل المخططات البياني ة العمل مث ي ورق ديد من الوظائف لتوضيح ماهية البيانات الموجودة ف

 والتنسيق الشرطي .
 
 
  تشغيل برنامج االكسل  ٢-١ 

 -منها :   Microsoft Excelهناك عدة طرق لتشغيل برنامج 
 -الطريقة االولى : -١

   

 . Microsoft excelنختار   startمن قائمة 
 -نية :الطريقة الثا -٢

 Microsoft excelستظهر قائمة فرعية نختار منها  All programeنختار  startمن قائمة 
 -الطريقة الثالثة : -٣

د  :Cثم افتح نافذة القرص  my computerافتح ايقونة  ا المجل دات  Program Fileثم اختر منه ستظهر مجل
د ستجد  officeجلد اخر باسم افتح هذا المجلد ستجد داخله م  Microsoft officeعديدة منها  ذا المجل تح ه اف

 . Excelبداخله الملف 
 -الطريقة الرابعة :  -٤

 من خالل االيقونة الموجودة على سطح المكتب .
 
 
 


