السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لنتعرف أولا ما هو برنامج الاكسل 

هو برنامج خاص يقوم بعمليات الجداول الحسابية وهو مفيد جدا ويدخل في صميم عملك الشخصي او التجاري.

في هذا الدرس سنتعرف على عملية نسخ الصفحات وترتيبها في هذا البرنامج .

ويسمح لك هذا البرنامج ان تنسخ المئات من الصفحات التي سوف تستخدمها في الملف الواحد ( اي المستند الذي تعمل عليه ).

الفكرة التي سوف أطرحها عليكم كي يتم استيعاب الدرس بشكل الصحيح هو :-

فرضا اني اقوم بعمل احصائية يومية خاصة بحضور وغياب العاملين ونحتاج الى الكثير من الصفحات في المستند الذي تعمل عليه لانك تستخدمة بشكل يومي وهنا مربط الفرس ومن هنا ننطلق ونتمتع بهذا البرنامج المبهر 

وعلى الله فاليتوكل المؤمنون

=================

1-قم بفتح برنامج الاكسل excel .

صورة 1:



2-نقف عند الارقام الموجودة في اسفل الصفحة كما هو موضح في الصورة ونضغط على اي من الاقام الموجودة في الاسفل من جهة اليمين للماوس ونختار امر إدراج .

صورة 2:



3-بعد اختيارك للأمر ادراج سوف تظهر لك هذه النافذة وتسألك هل تريد ورقة عمل جديدة نحن نقول نعم في تلك الحالة ونضغط على موافق .

صورة 3: 


4-سوف تدرج لك الصفحة الجديدة ولكن لو تلاحظ انها غير مرتبة في هذي الحالة يجب عليك ترتيبها وهو ان تقف عند رقم (4 ) وتضغط عليه من جهة اليمين وتختار امر نقل أو نسخ .

 

صورة 4: 



5 -وبعد ذلك تفتح معك نافذة اسمها نقل أو نسخ وتختار منها امر نقل الي نهاية الرقم الاخير حتي يتم ترتيب الصفحات (1-2-3-4-5-6 ....إلخ ) ثم بعد ذلك نضغط موافق.

 

صورة 5:



6 -وسوف تترتب معك الصفحات (1-2-3-4-5...الخ ) ولو احببت ان تغير الاسماء من ارقام الى كلمات فإليك الطريقة هذه انك تقف عند اي رقم وتضغط عليه من جهة اليمين وتختار امر إعادة تسمية 

صورة 6:



7 -ويظهر لك هذا الشكل النهائي لهذا الدرس 

صورة 7:



اتمنى من الله العزيز الحكيم ان يوفقكم الي كل ما يحبه هو ويرضى
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