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Lecture 4  

 

 (Insertionاالدراج ) 

 :( heetSells into the Cell or CInsert a) الورقة في خاليا أو خلية إدراج - اوال 

 بجىار انمىجىد انظهم فىق اومز ،(Cells) خاليا انمجمىعت فً ،الرئيسية الصفحة انتبىٌب عالمت فً .1

 فىق األٌمه انماوص بشر انىمز ٌمكىك كما .( Insert cells) خالٌا إدراج اختار ثم ،(Insert) إدراج

 .(Insert) إدراج اختٍار ثم انمحذدة، انخالٌا

 .إنًٍ انمحٍطت انخالٌا إساحت تزٌذ انذي االتجاي فىق اومز ،(Insert) إدراج انحىار مزبع فً .2

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :( heetSows into the Row or RInsert a)الورقة  في صفوف أو صف إدراج -ثانيا 

 : انتانٍت اإلجزاءاث بأحذ لم .1

 خهٍت تحذد أو بأكمهً، فىلً انجذٌذ انصف إدراج تزٌذ انذي انصف تحذد أن فإما مفزد، صف إلدراج 

  .فًٍ

 . 5 انصف فً خهٍت أي فىق اومز ، 5 انصف أعهى جذٌذ صف إلدراج انمثال، طبٍم عهى

 انتً انصفىف عذد وفض حذد ، فىلها انصفىف إدراج تزٌذ انتً انصفىف حذد صفىف، عذة إلدراج 

  .إدراجها تزٌذ

 .صفىف ثالثت حذد جذٌذة، صفىف ثالثت إلدراج انمثال، طبٍم عهى

 بشر انىمز ثم لصها، أو وظخها طزٌك عه وصٍغ بٍاواث عهى تحتىي خالٌا إدراج ٌمكىك

 إدراج أو مىظىخت خالٌا إدراج اختٍار ثم فًٍ، نصمها تزٌذ انذي انمكان فىق األٌمه انماوص

 .ممصىصت خالٌا

   مالحظة
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 عهى باطتمزار اضغظ متجاورة، غٍز صفىف إلدراج CTRL غٍز انصفىف تهك تحذٌذ أثىاء 

 .انمتجاورة

 

 إدراج بجىار انذي انظهم فىق اومز ،(Cells) خاليا انمجمىعت فً ،الرئيسية الصفحة انتبىٌب عالمت فً .2

(Insert)، ورقةال صفوف إدراج اختار ثم (Insert Sheet Rows). 

 

 

 .(Insert) إدراج اختٍار ثم انمحذدة، انصفىف فىق األٌمه انماوص بشر انىمز اٌضا ٌمكىك أو
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 . ثالثت صفىف تحذٌذ تم وًألتم اضافت ثالثت صفىف والحظ  -

-------------------------------------------------------------------------------------------  

 : ( heetSolumns into the Column or CInsert a) الورقة في اعمدة أو عمود إدراج -ثالثا 

 :انتانٍت اإلجزاءاث بأحذ لم .1

 فًٍ انجذٌذ انعمىد إدراج تزٌذ انذي انمكان ٌظار عهى مباشزة   انمىجىد انعمىد حذد مفزد، عمىد إلدراج 

 .بً خهٍت حذد أو

 . B انعمىد فً خهٍت أي فىق اومز ، B انعمىد ٌمٍه عهى جذٌذ عمىد إلدراج فمثال ، 

 فًٍ األعمذة إدراج تزٌذ انذي انمكان ٌظار عهى مباشزة   انمىجىدة األعمذة حذد أعمذة، عذة إلدراج . 

  .إدراجها تزٌذ انتً األعمذة عذد وفض حذد

 .أعمذة ثالثت حذد جذٌذة، أعمذة ثالثت إلدراج انمثال، طبٍم عهى

 عهى باطتمزار اضغظ متجاورة، غٍز أعمذة إلدراج CTRL  انمتجاورة غٍز األعمذة تحذٌذ أثىاء. 

 إدراج بجىار انذي انظهم فىق اومز ،(Cells) خاليا انمجمىعت فً انزئٍظٍت، انصفحت انتبىٌب عالمت فً .2

(Insert)، ورقةال أعمدة راجاد تاراخ ثم (Insert Sheet Columns). 

 

 

 

 زيت
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 .(Insert) إدراج اختٍار ثم انمحذدة، االعمذة فىق األٌمه انماوص بشر انىمز اٌضا ٌمكىك أو
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 زيت
 زيت

 تحديد


