
 Function Library الدوال مكتبة

 : مدمُعبد رثعخ أ انّ مقسمخ ودذٌب Formulas انعالقبد رجُٔت انّ ثبنذٌبة

 عىذ انذْ دانخ أدراج انزمز ٔسبرٌب فٓ والحظ حٕث Function Library انذَال مكزجخ ٌٓ األَنّ انمدمُعخ

 . انشكم فٓ كمب انذَال أدراج وبفذح رىفزح عهًٕ انىقز

 

 

 

 

 

 انذَال اخزٕبر رم انمثبل ٌذا فٓ كمب اسزخذامٍب انمطهُة Category انذَال فئخ اخزٕبر ٔمكه انىبفذح ٌذي من

 انذَال مدبمٕع انزجُٔت ٌذا ٔحزُْ كمب . انخ Logical ( AND,OR,NOT,TURE,FALSE )  انمىطقٕخ

 :اٖرٕخ 

 . انخ (…,Sum ,Max ,Min) انذَال رحزُْ انذ AutoSum مدمُعخ1.

 . مؤخزا اسزخذمذ انزٓ انذَال رحزُْ انزٓ Recently Used مدمُعخ2.

 .انمبنٕخ انذَال رحزُْ انزٓ Financial مدمُعخ3.



 . انمىطقٕخ انذَال رحزُْ ٓانز Logical مدمُعخ4.

 . ثبنىصُص انخبصخ انذَال رحزُْ ٓانز Text مدمُعخ5.

 .َانزمه ثبنزبرٔخ انخبصخ انذَال رحزُْ انزٓ Date& Time مدمُعخ6.

 . انخهٕخ َمزخع ثمُقع انخبصخ انذَال رحزُْ انزٓ Lookup &Reference مدمُعخ7.

 . َانمثهثبد ثبنزٔبضٕبد انخبصخ انذَال رحزُْ انزٓ Math & Trig مدمُعخ8.

 : فزعٕخ مدبمٕع خمس مه رزكُن انزٓ More Function مدمُعخ9.

 . اإلحصبئٕخ انذَال رمثم انزٓ Statistical األَنّ

 . انٍىذسٕخ انذَال رمثم انزٓ Engineering انثبوٕخ

 . انزكعٕجٕخ انذَال رمثم ٓانز Cube انثبنثخ

 . انمعهُمبرٕخ انذَال رمثم انزٓ Information انزاثعخ

 . انزُافق دَال رمثم انزٓ Compatibility انخبمسخ

  Hyperlink الفائق  الربط

 َرقخ مه االوزقبل أَ انمسزىذ وفس ضمه أخزِ انّ خهٕخ مه ثبالوزقبل انفبئق انزثط خبصٕخ مه االسزفبدح ٔمكه

 أدوبي اندذَل فٓ والحظ . انحبسجخ داخم مكبن أْ فٓ آخز ثزوبمح أَ آخز مسزىذ انّ األوزقبل أَ أخزِ انّ عمم

 كمب Insert Hyperlink انفبئق انزثط أدراج وبفذح رظٍز B6 انخهٕخ عهّ Hyperlink فبئق رثط أوشبء عىذ أوً

 .انشكم فٓ

 

 

 

 سار النافذةٌ وفً الفائق بالربط الخاصة الخلٌة ٌبٌن الذي Text to display شرٌط   النافذة هذه ًف نالحظ

   بـــــوٌ صفحة أو موجودة ملفات فً أما أنشاؤه المزمع الفائق الربط موقع ٌحدد الذي Link to اللوح نالحظ



   Existing File or Web Page المستند هذا ًف موقع أو Place in this Documents مستند انشاء أو 

 الموقع منها نختار حٌث   Email Address إلكترونً برٌد عنوان أو  Create New Document ٌدجد

 االنتقال ٌتم B6 الخلٌة على نضغط عندما اآلن . OK نضغط ثم الٌه الربط المطلوب الموقع نحدد ثم المطلوب

 . الشكل فً كما الٌها الفائق الربط أجراء تم ًالت الصفحة الى

 

 

 

 

 

 


