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 تحذير

  هذا الكتاب أو نقله على أي نحو أو بأية طريقةة  سةواء أنانةل تلكترونيةة ال يجوز نشر أي جزء من

أو بالتصوير أو بخالف ذلك  أو استخدامها في تنتاج أية مادة مماثلة تال بموافقة خطية من المؤلف  

 .ومن يخالف ذلك يعّرض نفسه للمساءلة القانونية  مع حفظ نافة الحقوق المدنية والجنائية

 التةةي  ةةت اسةتخدامها فةةي تعةةداد هةةذ  المةةادة ا ات التجاريةةة وأسةةماء المنتجةات جميعهةةتن أسةماء العالمةة

التدريبية أسماء  جارية أو عالمات  جاريةة مسةجلة خا ةة بمالكيهةا فحسةا  ودار النشةر ال عال ةة 

 .لها بأي من المنتجات أو الشرنات التي ورد ذنرها في هذ  الوحدة التعليمية

 

 

 تبرئة وتنويه

 !ضلك ـ لألهميةاقرأ ـ من ف

  ICDL  والرخصةة الدوليةة لقيةادة الحاسةوب ECDL عد نالً من الرخصة األوروبية لقيادة الحاسوب 

وجميةةع الشةةعارات الخا ةةة بهةةا عالمةةات  جاريةةة مسةةجلة  ابعةةة لمؤسسةةة الرخصةةة األوروبيةةة لقيةةادة 

  ولةيس هنةا  ECDL-Fويعد المؤلف مسةتقالً عةن . أيرلندا ودول أخرى/  الحاسوب ومقرها في دوبلن

ة دأن  سةتخدم فةي مسةاعالتعليميةة  ويمكن لهذ  المةادة. أي نوع من الشرانة بينهما في أي أمر من األمور

  ولةيس (ICDL) لقيةادة الحاسةوبالمتقدمةة  الطلبة على اإلعداد للتقةدم تلةى اختبةارات الرخصةة الدوليةة

اسوب أو المؤلف علةى أن اسةتخدام هةذ  هنا  أية ضمانات  قدمها مؤسسة الرخصة األوروبية لقيادة الح

المادة سيضمن اجتياز االختبار المتعلق بها  ويشير اسةتخدام الشةعار الخةاا بالمةادة الدراسةية المعتمةدة 

للرخصة الدولية المتقدمة لقيادة الحاسوب تلى أن هذا المنتج  د  مل مراجعته واعتماد  بشكل مستقل في 

قنية ألهداف التعلت لمنهاج اإل ةدار الاةاني للرخصةة الدوليةة المتقدمةة ظل ما يتوافق ومعيار المطابقة الت

 .لقيادة الحاسوب

 

 عزيزي القارئ:

 لقيةةادة الحاسةةوب  شةةمل أيضةةاً الرخصةةة الدوليةةة المتقدمةةة  تن أيةةة ترةةارة تلةةى الرخصةةة األوروبيةةة

مؤسسةةة المنهةةاج الرسةةمي المعتمةةد مةةن  بةةل  2.0 ويعةةد اإل ةةدار ر ةةت. المتقدمةةة لقيةةادة الحاسةةوب

المتقدمةةةة  الرخصةةةة األوروبيةةةة لقيةةةادة الحاسةةةوب لالسةةةتخدام فةةةي برنةةةامجي الرخصةةةة األوروبيةةةة

 .لقيادة الحاسوبالمتقدمة  والرخصة الدولية

 لقيةادة الحاسةوب فيجةا عليةك أوالً المتقدمةة  تذا رغبل في الحصةول علةى رةهادة الرخصةة الدوليةة

 .المعتمدة ICDLل في مرانز اختبار التسجيل لدى المزود الوطني في بلد  وذلك بالتسجي

 لقيةادة المتقدمةة  تذا أردت الحصول على مزيد من المعلومات بشأن التقدم الجتياز الرخصةة الدوليةة

لقيةةادة المتقدمةةة الحاسةةوب فةةي دولتةةك  الرجةةاء اال صةةال بالجهةةة المحليةةة المانحةةة للرخصةةة الدوليةةة 

لرخصةةة األوروبيةةة لقيةةادة الحاسةةوب فةةي الحاسةوب  أو  ةةت بزيةةارة مو ةةع الويةةا الخةةاا بمؤسسةة ا

 http://www.ecdl.com: العنوان اآل ي

  ت تخضاع المةادة المتضةمنة فةي هةذ  المةادة الدراسةية لعمليةة مراجعةة  قنيةة  وفيمةا يتعلةق بةأي مةن 

فةي هةذا المنةتج  فهةي  قتصةر فقة   االختبارات التقييمية أو جيمعها أو  دريبات  قييت األداء المحتوا 

علةةى هةةذا المنةةتج وال  حتةةوي بشةةكل  ةةريخ أو ضةةمني  رخيصةةاً مةةن مؤسسةةة الرخصةةة األوروبيةةة 

 .أو أية اختبارات أخرى( ICDL) لقيادة الحاسوب الختبارات

  ت ا خاذ االحتياطات الالزمة جميعها في تعداد هذا المستند  بما فةي ذلةك عمليةات المراجعةة التقنيةة 

لقيةةادة الحاسةةوب المتقدمةةة ر التقنيةةة  لتيطيةةة المهةةارات المطلوبةةة فةةي منهةةاج الرخصةةة الدوليةةة وغيةة

 .اإل دار الااني

http://www.ecdl.com/


  لقد  ت بذل أ صى جهد ممكن لضمان احتواء هذا الكتاب على معلومات د يقة ومحدثةة  ومةع هةذا ال

م وفائةه باحتياجةات يتحمل النارر أو المؤلف أية مسؤولية  انونية فيما يخص محتوى الكتةاب أو عةد

القارئ  نما أنه ال يتحمل أية مسؤولية أو خسةائر أو مطالبةات متعلقةة بالنتةائج المتر بةة علةى  ةراءة 

 .هذا الكتاب

  تذا عارت على أية أخطاء في هذ  المادة التدريبيةة  يمكنةك اال صةال بةالمؤلف علةى العنةوان التةالي

ecto.coinfo@sp  . وعلى الةرغت مةن الجهةد الةذي بةذل مةن أجةل معالجةة أيةة اخطةاء مطبعيةة أو

ويعتةزم المؤلةف  حةديذ هةذ  المةادة .  قنية فةنحن نلةتمس العةذر حيةال األخطةاء التةي  ةد  عاةر عليهةا

بصفة دورية  لذا فإن أية ملحوظةة  ةأ ي مةن جةانبكت سةيكون لهةا دورهةا الفعةال فةي مسةاعد نا علةى 

 .الموا فات حقيق أعلى 

 

 

 
 

  

 كيف تقرأ هذا الكتاب: هام جدا  
 عتمد المادة التدريبية على  طبيق المهارات عملياً على ملفات معدة مسبقاً  ويجا  -1

 .عليك الحصول على هذ  الملفات من المو ع أدنا 

  ت بتحميل الملفات من المو ع www.specto.co/data. 

  ًت بفك الضي  عن الملفات في المو ع الذي  را  مناسبا . 

يمكنك  راءة أية وحدة من وحدات الكتاب بشكل منفصل وبأي  ر يا  را  مناسباً   -2

لقيادة الحاسوب المتقدمة فقد  ت مراعاة تمكانية التقدم الختبارات الرخصة الدولية 

 .بأي  ر يا يرا  الطالا مناسباً 

والصور الواردة في هذ  الوحدة مع  لك الموجودة على  لضمان  طابق األركال -3

 (.التكبير) حاسوبك الذي  تدرب عليه  اجعل النوافذ جميعاً في وضع

 .Office 2013ُ ممل  دريبات هذا الكتاب وأركاله التي فيه لتتوافق مع مهارات  -4
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 Formattingالتنسيق  .1

 Cells الخاليا .1.1

 Applying an autoformat/table style to a cell rangeخاليا كجدول  تنسيق 

من  نسيق خاليا معينة و حويلهةا تلةى جةدول  عةن طريةق اختيةار أحةد أنمةاط الجةداول  Excel 2013يُمّكنك 

 البيانةات عةن مسةتقل بشةكل الجةدول ذلك في و حليلها البيانات تدارة المتضمنة في البرنامج  وبالتالي  ستطيع

 خارجه. الموجودة

( على شكل xlsxلتنسيق.(، في ورقة العمل )تنسيق(، ضمن المصنف )اA3:D13ولتنسيق نطاق الخاليا )

 (، اتبع الخطوات اآلتية: 14جدول )نمط فاتح جدول 

 (.xlsxافتخ المصنف )التنسيق. .1

  (.A3:D13انتقل تلى ور ة العمل ) نسيق(  ثت حّدد نطاق الخاليا )  .2

(  ومةةةن المجموعةةةة )أنمةةةاط/ Homeضةةةمن عالمةةةة التبويةةةا )الصةةةفحة الرئيسةةةية/  .3

Styles التنسةيق نجةدول/(  انقر علةى أيقونةة( Format As Table فتظهةر الئحةة  )

 باألنماط المعرفة مسبقاً.

(  فيظهر مربع Table Style Light 14/ 14(  انقر على )نم  جدول فا خ Lightمن فئة )فا خ/  .4

 (  و د  ضمن نطاق الخاليا التي حّدد َها.Format As Table الحوار )التنسيق نجدول/

(  ثت انقةر My table has headers أّند من  فعيل مربع االختيار )يحتوي الجدول على رؤوس/  .5

 (.OKعلى زر )موافق/ 

 وإلزالة التنسيق الذي قمت به، اتبع الخطوات اآلتية:

 حّدد أيّة خلية في الجدول الذي  مل بتنسيقه  تذا لزم األمر. .1

(  Table Stylesوعةة )أنمةةاط الجةةدول/ (  ومةةن المجمDesignضةمن عالمةةة التبويةةا ) صةةميت/  .2

(  Quick Stylesالخا ـةـة بمعةرض )أنمةاط ســةـريعة/  ( Moreانقر على أيقونـة )المزيةد/ 

 فتظهر الئحة. 

(  فيةتت تزالةة التنسةيقات  لكةن مةع بقةاء هيكليةة الجةدول  Clearمن الالئحةة  اختةر األمةر )مسةخ/  .3

 وأزرار التصفية.

 احفظ المصنف  وأبقِه مفتوحاً للدرس القادم.  .4

 Applying conditional formattingتطبيق التنسيق الشرطّي  

التنسيق الشرطّي يعتمد على  يت الخاليا المراد  نسيقها  فالخليةة ـ علةى سةبيل الماةال ـ  ةد يكةون لةون  عبئتهةا 

 منه نان لونها غير ذلك. أ فر تذا نانل  يمتها ر ماً معيناً  وتذا نانل دونه أو أعلى

 لةك الخاليةا   ةيت فةي التباينةات معرفةةيُمكنةك   خاليا أو علةى جةدول علىطّي الشر التنسيق  طبيق خالل منو

 بشةكل   البيانةات حةول معينةة أسةئلة علةى اإلجابةة فةيطّي الشةر التنسةيق يسةاعد   حيةذ سةريعة نظةرة بمجرد

فةي ور ةة العمةل ) نسةيق(  ضةمن المصةنف المفتةو  (  E4:E30ولتطبيق ذلةك علةى نطةاق الخاليةا )  مرئي

 (  ا بع الخطوات اآل ية: xlsx)التنسيق.
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 (.E4:E30ضمن ور ة العمل ) نسيق(  حّدد نطاق الخاليا ) .1

 (  ومةةن المجموعةةة )أنمةةاط/Homeضةةمن عالمةةة التبويةةا )الصةةفحة الرئيسةةية/  .2

Styles /(  انقةر علةى أيقونةة ) نسةيق رةرطيConditional Formatting فتظهةر  )

  الئحة  اختر منها أحد الخيارات اآل ية:

 أررطة البيانةات( انقر على األمر/ Data Bars فتظهةر الئحةة فرعيةة  اختةر منهةا ـ ضةمن  )

(  Blue data bar( ـ األمةةر )رةةري  بيانةةات أزرق/ Gradient Fillفئةة ) عبئةةة متدرجةةة/ 

فةة   ختلةف نميتهةا حسةا  يمةة الةر ت وستالحظ  لوين الخاليةا بةاللون األزرق بتةدرجات مختل

الموجود فةي  لةك الخاليةا  وبالتةالي يُمكنةك  مييةز القةيت المر فعةة مةن القةيت المنخفضةة بمجةرد 

 (.1نظرة سريعة على  لك القيت. ) َراَجع عن هذا اإلجراء ليايات معرفة الخيارات األخرى

  /نسيق ررطي ( من الئحةConditional Formattingانقر على ا  ) /ألمر )مقةاييس األلةوان

Color scales مقيةاس ألةوان  –أ ةفر  –(  فتظهر الئحة فرعيةة  اختةر منهةا األمةر )أخضةر

  وستالحظ  عبئة الخاليا بةألوان مةن  ةدرجات  (Green-Red-Yellow Color Scaleأحمر/ 

اللةةةون األخضةةةر للقةةةيت المر فعةةةة  واللةةةون األ ةةةفر للقةةةيت المتوسةةةطة  واللةةةون األحمةةةر للقةةةيت 

 لمنخفضة. ) َراَجع عن هذا اإلجراء ليايات معرفة الخيارات األخرى(.ا

  /مةةن الئحةةة ) نسةةيق رةةرطيConditional Formatting (  انقةةر علةةى األمةةر )مجموعةةة

  فتظهةةةر الئحةةةة فرعيةةةة  اختةةةر منهةةةا ـ ضةةةمن فئةةةة ) ةةةوجيهي/  (Icons Setsاأليقونةةةات/ 

Directional /3( ـ األمر )ثالثة أسهت ملونة Arrows (colored) وسةتالحظ ظهةور ثالثةة  )

أركال لألسهت  األول لونه أخضر متجه لألعلةى  للداللةة علةى ار فةاع القةيت فةي  لةك الخاليةا  

والااني لونه أحمر متجه لألسفل  للداللةة علةى انخفةاض القةيت فةي  لةك الخاليةا  والاالةذ لونةه 

 متوسطة. أ فر مستو  أفقياً  للداللة على أن القيت في  لك الخاليا 

 .Ctrl + Z راجع عن هذا اإلجراء  بالضي  على مفتاحي  .3

 ولمزيد من التحكم في األلوان وفي قواعد التمييز، اتبع الخطوات اآلتية: 

 (  تذا لزم األمر. E4:E30ضمن ور ة العمل ) نسيق(  حّدد نطاق الخاليا ) .1

(  انقةر علةى  Styles)أنماط/(  ومن المجموعة Homeضمن عالمة التبويا )الصفحة الرئيسية/  .2

(  فتظهةر الئحةة  انقةر علةى األمةر ) واعةد Conditional Formattingأيقونة ) نسةيق رةرطي/ 

 (  فتظهر الئحة فرعية.highlight cells rules مييز الخاليا/ 

  /من الالئحة الفرعيةة اختةر األمةر )أنبةر مةنGreater Than (  فيظهةر مربةع الحةوار )أنبةر

 (.Greater Thanمن/ 

 /فةي مربةع التحريةر ) نسةيق الخاليةا راألنبةر مةنر Format cells that are GREATER 

THAN انتا الدالة اآل ية )=AVERAGE($E$4:$E$30). 

  /انقر علةى السةهت المجةاور لمربةع السةرد )مةعwith (  فتظهةر الئحةة  اختةر منهةا األمةر )حةد

 (.Red borderأحمر/ 

                                                 
 يمكنك مشاهدة النتائج بمجرد  مرير مؤرر الفأرة فوق األمر الذي  ريد . 1



 
 Formattingالتنسيق  الجداول اإللكترونية المتقدمة

 

3 

 

 

  /موافق( انقر على زرOK  )  فيظهةر حةد أحمةر يحةي  بالخاليةا التةي  يمهةا أنبةر مةن متوسة

 (.E4:E30نطاق الخاليا )

 .Ctrl + Z راجع عن هذا اإلجراء  بالضي  على مفتاحي  .3

 ولتطبيق أكثر من قاعدة واحدة من قواعد التمييز، اتبع الخطوات اآلتية:  

 ألمر. (  تذا لزم اE4:E30ضمن ور ة العمل ) نسيق(  حّدد نطاق الخاليا ) .1

(  انقةر علةى Styles(  ومن المجموعة )أنماط/ Homeضمن عالمة التبويا )الصفحة الرئيسية/  .2

 (  فتظهر الئحة.Conditional Formattingأيقونة ) نسيق ررطي/ 

(  فيظهةر مربةع الحةوار )تدارة  واعةد Manage Rulesمن الالئحة اختةر األمةر )تدارة القواعةد/  .3

 (.Conditional Formatting Rules Managerالتنسيق الشرطي/ 

(  اختر األمر )التحديد Show formatting rules forمن مربع السرد )تظهار  واعد التنسيق لـ/  .4

(  تذا لةةزم األمةةر  لتطبيةةق القواعةةد المةةراد تنشةةاؤها علةةى الخاليةةا Current Selectionالحةةالي/ 

 المحّددة فحسا.

 Newظهةر مربةع الحةوار ) اعةدة  نسةيق جديةدة/ (  فيNew Ruleانقةر علةى زر ) اعةدة جديةدة/  .5

Formatting Rule:ت فيه بما يأ ي   ) 

  /من مربةع القائمةة ) حديةد نةوع القاعةدةSelect a Rule Type (  حةّدد األمةر ) نسةيق الخاليةا

 (.Format only cells that containالتي  حتوي فق  على/ 

 /نسةيق الخاليةا فقة  التةي  تضةمن ( من  ست Format only cells with ومةن مربةع السةرد  )

( تذا لزم األمر  ومةن مربةع السةرد الاةاني اختةر Cell Valueاألول اختر األمر ) يمة الخلية/ 

(  ومةةن مربةةع 0( تذا لةةزم األمةةر  ومةةن مربةةع التحريةةر الاالةةذ انتةةا )Betweenاألمةةر )بةةين/ 

 (.199( انتا )andالتحرير الرابع )و/ 

 /نسةيق ( انقةر علةةى زر Format/(  فيظهةةر مربةةع الحةوار ) نسةةيق خاليةا Format Cells  )

(  ثةةةت انقةةةر علةةةى اللةةةون البر قةةةالي  ثةةةت انقةةةر علةةةى زر Fillانقةةةر فيةةةه علةةةى  بويةةةا ) عبئةةةة/ 

 (.OK)موافق/

  /اعةةدة  نسةةيق جديةةدة ( ضةةمن مربةةع الحةةوارNew Formatting Rule انقةةر علةةى زر  )

 (.OK)موافق/ 
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 Conditional Formatting Rulesضةةمن مربةةع الحةةوار )تدارة  واعةةد التنسةةيق الشةةرطي/  .6

Manager /(  انقر على زر ) اعدة جديدةNew Rule ( مرة ثانيةة  فيظهةر مربةع الحةوار ) اعةدة

 (   ت فيه بما يأ ي:New Formatting Rule نسيق جديدة/ 

  /من مربةع القائمةة ) حديةد نةوع القاعةدةSelect a Rule Type (  حةّدد األمةر ) نسةيق الخاليةا

 (.Format only cells that contain التي  حتوي فق  على/

 /نسةيق الخاليةا فقة  التةي  تضةمن ( من  ست Format only cells with ومةن مربةع السةرد  )

( تذا لزم األمر  ومةن مربةع السةرد الاةاني اختةر Cell Valueاألول اختر األمر ) يمة الخلية/ 

(  ومةن مربةع 200( تذا لزم األمر  ومن مربع التحرير الاالةذ انتةا )Betweenمر )بين/ األ

 (.425( انتا )andالتحرير الرابع )و/ 

 /نسةيق ( انقر علةى زر Format/(  فيظهةر مربةع ) نسةيق خاليةا Format Cells انقةر فيةه  )

  ثةةت انقةةر علةةى زر ( تذا لةةزم األمةةر  ثةةت انقةةر علةةى اللةةون األزرقFillعلةةى  بويةةا ) عبئةةة/ 

 (.OK)موافق/

  /اعةةدة  نسةةيق جديةةدة ( ضةةمن مربةةع الحةةوارNew Formatting Rule انقةةر علةةى زر  )

 (.OK)موافق/ 

 Conditional Formatting Rulesضةةمن مربةةع الحةةوار )تدارة  واعةةد التنسةةيق الشةةرطي/  .7

Manager /(  انقر على زر ) اعدة جديدةNew Ruleحةوار ) اعةدة ( مرة ثالاةة  فيظهةر مربةع ال

(  نّرر فيه الخطوة السابقة بكافةة فروعهةا  وذلةك لتعبئةة New Formatting Rule نسيق جديدة/ 

 .650و  426الخاليا المحّددة باللون البني تذا نانل  يمها بين 

 Conditional Formatting Rulesضةةمن مربةةع الحةةوار )تدارة  واعةةد التنسةةيق الشةةرطي/  .8

Manager موافق/(  انقر على زر(OK.والحظ النتائج  ) 

 (  وأبقِه مفتوحاً للدرس القادم.xlsxاحفظ المصنف )التنسيق. .9
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 Custom number formatsتنسيقات أرقام مخصصة   

 يةةؤثر الو  نفسةةه الةةر ت  يييةةر دون الةةر ت مظهةةر  يييةةريُمكنةةك  المختلفةةة  األر ةةام  نسةةيقات  طبيةةق خةةالل مةةن

 عةرض يةتتنمةا   الحسةابات إلجةراء Excel 2013 يستخدمها التي للخلية ةالفعلي القيمة على الر مي التنسيق

 رري  الصيية. فيللخلية  الفعلية القيمة

 اتبع الخطوات اآلتية:  Excel 2013في برنامج  فرةاالمتو األرقام تنسيقات ولمعرفة

 فةوق انقر ( Number /ر ت) المجموعة ومن ( Home/ الرئيسية الصفحة) التبويا عالمة ضمن .1

 (.Format Cells   فيظهر مربع الحوار ) نسيق خاليا/ الحوار مربع  شييل زر

 ( تذا لزم األمر.Number /انقر على  بويا )ر ت .2

(  استعرض التنسيقات المتوافرة فةي البرنةامج  ثةت انقةر علةى Category /من مربع القائمة )الفئة .3

 (.Cancelزر )تلياء األمر/ 

 كل تنسيق من هذه التنسيقات:والجدول اآلتي يوضح وْصف 

 الو ف التنسيق

 General/ عام

  بتطبيقه عند نتابة ر ت. Excelالذي يقوم  االفتراضي نسيق األر ام عّد هذا يُ 

التي  هاالطريقة نفسبفي اليالا  (عام)يتت عرض األر ام المنسقة بواسطة التنسيق و

بما يكفي إلظهار الر ت بأنمله  يقوم  ومع ذلك  تذا لت  كن الخلية واسعة  نتبتها بها

ستخدم  نسيق األر ام نما يَ   بتقريا األر ام باستخدام أعداد عشرية( عام)التنسيق 

 .ر(ر ًما أو أنا 12ية( العلمية لألر ام الكبيرة )أيضا الرموز )األسّ  (عام)

 Number /ر تال

 حديد عدد المنازل العشرية من  يُمكنكويُستخدم هذا التنسيق للعرض العام لألر ام. 

نما يُمكنك من الف أم ال  اآلالتي  ريد استخدامها  سواء ننل  ريد استخدام فا ل 

 .طريقة عرض األر ام السالبة حديد 

/ العملة

Currency 

  عرض رمز العملة االفتراضي مع األر امويَ   يُستخدم هذا التنسيق للقيت النقدية العامة

 حديد عدد المنازل العشرية التي  ريد استخدامها  سواء ننل  ريد استخدام من  نكيُمكّ و

 .طريقة عرض األر ام السالبةنما يُمّكنك من  حديد الف أم ال  اآلفا ل 

/ محاسبة

Accounting 

يُستخدم هذا التنسيق للقيت النقدية  لكنه يقوم بمحاذاة رموز العملة والعالمات العشرية 

 .لألر ام في العمود

 Date/ التاريخ

عرض هذا التنسيق األر ام التسلسلية للو ل والتاريخ نقيت  اريخ  وذلك بناًء على النوع يَ 

بعالمة ا. و تأثر  نسيقات التاريخ التي  بدأ حّددهواإلعدادات المحلية )المو ع( التي  

بالتيييرات في اإلعدادات اإل ليمية للتاريخ والو ل التي يتت  حديدها في  (*)نجمية 

 .ال  تأثر التنسيقات دون عالمة نجمية بإعدادات لوحة التحكتو  لوحة التحكت

 Time/ الو ل

عرض هذا التنسيق األر ام التسلسلية للو ل والتاريخ نقيت و ل  وذلك بناًء على النوع يَ 

بعالمة ا. و تأثر  نسيقات الو ل التي  بدأ حّدده)المو ع( التي  واإلعدادات المحلية 

بالتيييرات في اإلعدادات اإل ليمية للتاريخ والو ل التي يتت  حديدها في  (*)نجمية 
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 الو ف التنسيق

 .ال  تأثر التنسيقات دون عالمة نجمية بإعدادات لوحة التحكتو  لوحة التحكت

/ نسبة مئوية

Percentage 

ويعرض النتيجة برمز النسبة المئوية   100يقوم هذا التنسيق بضرب  يمة الخلية في 

 . حديد عدد المنازل العشرية التي  ريد استخدامهااً من أيض يُمكنك  و(%)

 . حّددعرض هذا التنسيق الر ت نكسر  وذلك وفقًا لنوع الكسر الذي  يَ  Fraction/ نسر

/ علمي

Scientific 

 E+nية  حيذ يتت استبدال جزء من العدد بـ التنسيق العدد في العالمة األسّ عرض هذا يَ 

على   فnتلى األس  10 ضرب العدد السابق في  ( شير تلى األس)التي  Eحيذ تن 

باستخدام منزلين عشريين بعرض  (علمي)سبيل الماال  يقوم التنسيق 

 10مضروبة في  1.23التي هي عبارة عن  E1.23+ 10نـ  12345678901

 مرفوعة لألس العارر. 

 .عدد المنازل العشرية التي  ريد استخدامها هذا التنسيق من  حديد يُمّكنكو

 Text /نص
عرض المحتوى نما  كتبه بالضب   حتى ويَ   ل هذا التنسيق محتوى الخلية ننصعامِ يُ 

 .عندما  قوم بكتابة أر ام

  .هذا التنسيق الر ت نرمز بريدي أو نر ت ها ف أو نر ت ضمان اجتماعي عرضيَ  Special/ خاا

 /مخصص

Custom 

ستخدم هذا التنسيق لذا يُ   يسمخ هذا التنسيق بتعديل نسخة لرمز  نسيق أر ام موجود

 يُمكنكو  إلنشاء  نسيق أر ام مخصص  تت تضافته تلى  ائمة رموز  نسيقات األر ام

  استناًدا تلى ت دار اللية الخاا بـ اً مخصص نسيق أر ام  250و 200تضافة ما بين 

Excel 2013  الخاا بك الحاسوبالمابل على.  

 

 Creating and applying custom numberإنشاء تنسيق أرقام مخصص وتطبيقه  

formats 

مةن ور ةة العمةل )أر ةام مخصصةة(  بتنسةيق أر ةام مخصةص  ضةمن المصةنف  A3لتنسيق محتةوى الخليةة 

 ( المفتو   ا بع الخطوات اآل ية: xlsxلتنسيق.)ا

 انتقل تلى ور ة العمل )أر ام مخصصة(. .1

  وانظر تلى رري  الصيية   جد أن الر ت يتضمن سل منازل عشةرية  فةي حةين A3حّدد الخلية  .2

 أن الر ت المعروض في الخلية نفسها ليس فيه منازل عشرية.

 هر الئحةة السةياق  اختةر منهةا األمةر ) نسةيق خاليةا/  فتظA3انقر بزر الفأرة األيمن على الخلية  .3

Format Cells/(  فيظهر مربع الحوار ) نسيق خاليا Format Cells.) 

 ( تذا لزم األمر.Number /انقر على  بويا )ر ت .4


