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 مقدمة

ٌّ اعرخذاياخ انذاعٕب ٔذطثٛقاذّ  إَٔاع َظاو انرشغٛم ذٕجذ انكثٛش يٍ إَٔاع أَظًح انرشغٛم؛ ٔرنك َظشاً أل

أصثذد يطهٕتحً فٙ شرٗ يجاالخ انذٛاج ٔتشكٍم كثٛش جذاً، ٔأّدٖ ْزا انطهة انكثٛش ػهٗ انذاعٕب ٔذطثٛقاذّ إنٗ 

ادرٛاجاٍخ ُيؼُّٛح دغة طثٛؼح َٕٔػّٛح تشيجرٓا؛ فهكّم َظاو فرخ انًجال أياو انكثٛش يٍ أَظًح انرشغٛم انرٙ ذُهثّٙ 

ًُغرخذيح فٙ ػانَى انذاعٕب  ذشغٛم ُيًّٛضاخ ٔخصائص خاّصح تّ فقط، ٔيٍ أَظًح انرشغٛم ان

، ٔٚؼّذ ْزا انُظاو يٍ األَظًح انقذًٚح جذاً Disk Operating System اخرصاسِ ْٕ :DOS َظاو انرشغٛم -1 

ًُغرخذيح فٙ ذشغٛم ا  نؼذٚذ يٍ تشايج األجٓضج، فًثالً كاٌ ْزا انُّظاو ُٚغرخذو فٙ ذشغٛم األجٓضج انشخصٛحان

IBMِٓضج انخاّصح تششكح ًّٙ ْزا انُظاو تاعى انششكح، ٔفٙ ػاو IBM ، تاإلضافح إنٗ األج قاو  1981، ُٔع

ًّٙ انُظاو انًطٕس رًذ ْزا انُّظاو ، ٔٚؼMS-DOS َسئٛظ ششكح ياٚكشٔعٕفد تٛم غٛرظ ترطٕٚش ْزا انُظاو، ُٔع

ػهٗ ذشغٛم األٔايش انُصّٛح تشكٍم يثاشش، ْٔزا انُظاو أداد٘ انًٓاو، ٔذَجذس اإلشاسج إنٗ أَّّ تًِثاتح َٕاج ششكح 

  ياٚكشٔعٕفد.

ْٕ ٔادٌذ يٍ أكثش األَظًح شٓشجً ٔاَرشاساً ٔاعرخذاياً، ْٕٔ  :(LINUX :َظاو انرشغٛم نُٛكظ )تاإلَجهٛضٚح- 2

خرهفح، ٔٚرًّٛض  َظاٌو يفرٕح انًصذس، ًُ َٔٚرًّٛض تٕاجٍٓح سعٕيّٛح جًٛهح ٔتغٛطح، ٔنّ انكثٛش يٍ اإلصذاساخ ان

تانِذًاٚح انؼانٛح ٔاألياٌ ػُذ اعرخذايّ، كًا ًُٚكٍ انرؼذٚم ػهّٛ ألَّّ َظاو يّجاَٙ تانكايم، ٔػادجً ٚغرخذيّ 

 انًُٓذعٌٕ انًرخّصصٌٕ تانذًاٚح خاّصحً ٔانشثكاخ ػاّيحً.

ْزا انُّظاو يٍ أشٓش ٔأتشص أَظًح انرشغٛم، ْٕٔ ذاتٌغ  :(Windows :ُٔٚذٔص )تاإلَجهٛضٚح َظاو ذشغٛم - 3

و؛ دٛث كاٌ ػثاسج ػٍ نٕدح سعٕيّٛح يغاػذج 1895نششكح ياٚكشٔعٕفد انؼانًٛح، ٔتذاٚح ْزا انُظاو كاَد ػاو 

اٚكشٔعٕفد تإطالق فٙ كراتح األٔايش فٙ َظاو دٔط، ٔفٙ ػاو أنف ٔذغؼًائح ٔخًغح ٔذغؼٍٛ قايد ششكح ي

، ٔفٙ ػاو أنف ٔذغؼًائح ٔثًاَٛح ٔذغؼٍٛ أطهقد انششكح َغخح 85َظاو ذشغٛم يغرقم أطهقد ػهّٛ اعى ُٔٚذٔص

، ٔذّى إصذاس انكثٛش يٍ إصذاساخ انُٕٚذٔص انًخرهفح Windows 98 جذٚذج يٍ َظاو انرشغٛم أطهقد ػهّٛ اعى

، Windows 2000 ،Windows 2003 ،Windows 7 ،Windows Vista ،Windows 8 تؼذْا يثم

ُٚؼّذ انُٕٚذٔص أكثش أَظًح انرشغٛم اعرخذاياً دٕل انؼانى َظشاً الػرًادِ ػهٗ  .Windows 10 ٔأخٛشاً ذى إصذاس

َظاو انٕاجٓاخ انشعٕيٛح انرٙ ذثغط ٔذغّٓم انؼًم ػهّٛ يٍ قثم انًغرخذيٍٛ، تاإلضافح إنٗ أَّّ انُظاو انٕدٛذ 

ؼرًذ نرشغٛم أنؼاب ا ًُ  نفٛذٕٚ يًا أػطاِ قاػذج كثٛشج جذاً يٍ انًغرخذيٍٛ دٕل انؼانى.ان

Unix    َٕٚكظ َظاو ذشغٛم -4

ٔٚرًٛض ْزا انُظاو تقٕج دًاٚرّ ٔأيُّ  AT & Tْٕ أقذو َظاو ذشغٛم فٗ انؼانى ذى اَراجّ يٍ ششكح ايشٚكٛح 

 ٚغرخذو تكثشج فٗ انشثكاخ ٔاالجٓضج انؼًالقح FreeBSDٔاكرش إَاػّ 

 ياكُرٕػ، ْٕٔ َظاوْزا انُظاو ُيخّصص تصٕسٍج أعاعّٛح ألجٓضج أتم  :Mac OS X ياكُرٕػ ذشغٛمَظاو  - 5

 غٛشيجاَٙ ٔ يذفٕ
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أنظمة تشغيؿ الحاسبات التي أصدرتيا شركة مايكروسوفت الذي  احد اصدارىو  WINDOWS7  نظاـ  إف

 يتيح لنا تشغيؿ عدة برامج في آف واحد ومشاركة المعمومات .

 تشغيل الحاسبة 

 عند الضغط عمى المفتاح الكيربائي تقـو الحاسبة بتحميؿ نظاـ التشغيؿ مف القرص الصمب 

 Hard Disk  حتى تظير نافذة سطح المكتب Desk Top  التي ىي مساحة العمؿ الخاصة 

 الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿبالمستخدـ كما في 

 

 :نالحظ في النافذة أعاله اآليقونات األساسية التي يحتوييا سطح المكتب وىي.

 السابقة  اإلصداراتفي  My Documents ىي ايقونة  new FUTURE  آيقونة -۱

 .حيث أنيا تأخذ إسـ المستخدـ لمحاسبة Windowsلنظاـ 

 .Computerآيقونة  -۲
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 .Networkآيقونة  -۳

 . Explorerآيقونة  -٤

 .Recycle Binآيقونة  -٥

 األخرى التي يحتوييا سطح المكتب والتي تمثؿ الممفات والبرامج  األيقوناتإضافة الى 

 . الخاصة بالمستخدـ

 سطح المكتبخصائص 

 نضغط كمؾ ايمف عمى سطح المكتب تظير لنا خصائص سطح المكتب والمتضمنة عندما 

 وتتضمف عدة خيارات وكما موضح في الشكؿ التالي  viewعرض  -

 
  TASK BARشريط المهام 

 إف شريط المياـ ىو الشريط الذي يظير أسفؿ نافذة سطح المكتب ويحتوي في الجية اليسرى 

و الجزء الوسط التي تحتوي جميع البرامج  Startالذي يفتح قائمة البداية  Start منو عمى زر إبدأ 

تحتوي عمى حاضف البرامج والجزء االيمف مف شريط المياـ جزء البرامج الفعالة او منطقة االعالـ التي 

 األيقوناتآيقونات الوقت والتأريخ والربط مع شبكة األنترنت والسماعة والمغة ومجموعة أخرى مف 

 المخفية التي تظير وفؽ البرامج المستخدمة آنيا .

 في  Down Shut زر  دناهيالحظ أيضا في الشكؿ أ
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 الذي عند الضغط عميو نرى مجموعة مف األوامر كما في  الجية السفمى اليمنى مف قائمة إبدأ

  .ػػػػػػػػػػػكؿالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
• Switch User) تبديؿ المستخدـ( الذي يبقى البرامج مفتوحة خمؼ النافذة لممستخدـ 

 الجديد عند تسجيؿ دخولو حتى ينتيي مف العمؿ وتسجيؿ خروجو كي يعود المستخدـ 

 .األوؿ لتسجيؿ دخولو مرة أخرى

• Log Off ) تسجيؿ الخروج( الذي يغمؽ جميع البرامج ويبقى الحاسبة مشتغمة حتى 

 . مف تسجيؿ دخولو الييا يستطيع مستخدـ آخر

• Lock ) القفؿ( الذي يمنع أي شخص مف الدخوؿ بأستثناء األشخاص المرخص ليـ 

 .بالدخوؿ الى الحاسبة

• Restart )أعادة التشغيؿ( الذي يوقؼ الحاسبة ثـ يعيد تشغيميا. 

• Sleep )السكوف( حيث يحفظ نظاـ التشغيؿ واجية العمؿ ويبقى في حالة السكوف. 

• Shut Down )أيقاؼ التشغيؿ( حيث تغمؽ جميع البرامج وتتوقؼ الحاسبة عف العمؿ. 

 

 ويمكف إجراء  Windowsإف شريط المياـ مف األشرطة الميمة جدا في أنظمة التشغيؿ 

 :تخصيصات عديدة عميو لزيادة األستفادة منو وكما يأتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
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الخصائص فتظير لنا  Properties الفأرة األيمف ونختارر قالمياـ والقائمة إبدأ نن لفتح نافذة شريط •

 النافذة المطموبة كما في 

 الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ

  

 
 فيذا يعني منع تغيير حجـ شريط المياـ ومنع  Lock the taskbar عندما ننتقي المربع  •

 . تغيير موقعو عمى سطح المكتب

 فيذا يعني إختفاء شريط المياـ ويعاود  Auto hide the taskbar عندما ننتقي المربع  •

 مف الحافة التي تحتوي عمى  Mouseالظيور عمى الشاشة عندما نقرب مؤشر الفأرة 

 . شريط المياـ
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 نستطيع أف نحدد موقع شريط  Taskbar location on screenعندما ننتقي المربع  •

 . المياـ عمى النافذة

 نستطيع أف نحدد الطريقة التي تظير بيا  Taskbar buttonsعندما ننتقي المربع  •

 . ىذه النوافذالنوافذ المتماثمة عمى شريط المياـ عندما تتعدد 

 نستطيع أف  Use aero peek to preview the desktopعندما ننتقي المربع  •

 نجعؿ جميع النوافذ شفافة عندما ننقؿ مؤشر الفأرة الى زر إظيار سطح المكتب في 

 . النياية اليمنى لشريط المياـ

 . لتطبيقيا  Applyبعد إجراء أي مف التغييرات المذكورة أعاله نضغط عمى الزر  •

 MOUSEالفأرة  •

 تعتبر الفأرة مف أجيزة األدخاؿ الميمة التي تستخدـ في التعامؿ مع جميع الممفات والبرامج 

 في الحاسبة وتتكوف مف الزر األيمف والزر األيسر والبكرة الموجودة بينيما . أما األجراءات 

 :ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيالتي يمكف إنجازىا بوساطة الفأرة فيمكف إيجازىا بما يأتػػػػ

 . يستخدـ لتحديد اآليقونة Single left click النقر المنفرد بالزر األيسر •

 يستخدـ لفتح آيقونة البرنامج أو  Double left click النقر المزدوج بالزر األيسر  •

 .الممؼ

 يستخدـ لفتح قائمة منسدلة تحتوي عمى  Single right click النقر المنفرد بالزر األيمف  •

 .أيعازات خاصة باآليقونة

 . السحب واألفالت يستخدـ لتغيير موقع اآليقونة عمى سطح المكتب •

  DISPLAY SETTINGSإعدادات العرض 

عداداتو وشاشة التوقؼ وذلؾ بالذىاب الى زر إبدأ   Startيمكف التحكـ بسطح المكتب وا 

ختيار  pers وكتابة   إضفاء طابع ) Personalizationفي شريط البحث الموجود أسفؿ النافذة وا 
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 شخصي( مف القائمة لفتحيا ، ويمكف الوصوؿ الى ىذه النافذة عف طريؽ الضغط عمى الزر 

 عمى سطح المكتب ومف النافذة المنسدلة يمكف أختيار تخصيص Mouseاأليمف لمفأرة 

Personalize ابع شخصي( كما في الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿلفتح نافذة )إضفاء ط . 

 
 في النافذة في الشكؿ أعاله يمكف تغيير آيقونات سطح المكتب ومؤشر الفأرة والصورة 

ظيار نافذة تخصيص سطح المكتب   Displayالظاىرة عمى الحساب الشخصي لممستخدـ وا 

جراء األعدادات الخاصة بيا Taskbar and start menuونافذة شريط المياـ وقائمة إبدأ   . وا 

  Window colorولوف النافذة  Desktop background ويمكف التحكـ بخمفية سطح المكتب 

 . وتنفيذ األعدادات الخاصة بيا Screen saver وشاشة التوقؼ  Sounds واألصوات 

  Personal theme كما يمكف تخصيص نافذة معينة وحفظيا كتركيبة فنية خاصة

 مف النافذة في الشكؿ أعاله نحدد الصورة المطموبة وننقر عمييا لتفتح عمى سطح المكتب 

  Save theme asفتظير نافذة حوار الحفظ  Save theme وعندئذ نضغط عمى إيعاز الحفظ 

 . موجودةفتحفظ كأحدى التركيبات الفنية ال  Saveوفييا نحدد إسما ليذه التركيبة الفنية ونضغظ 

 يمكف حذؼ الصورة التي تـ تخصيصيا إذا كانت غير مستعممة بالضغط بالزر األيمف 
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ختيار األيعاز   . Deleteلمفأرة وا 

  CREATE FOLDERإنشاء مجمد 

 يمكف إنشاء مجمد جديد لحفظ مجموعة مف الممفات والمجمدات فيو وذلؾ بالنقر عمى الزر 

 ومف القائمة الفرعية  Newومف القائمة المنسدلة نختار األيعاز جديد  Mouseاأليمف لمفأرة 

 . كما في الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ Folderنختار األيعاز مجمد 

 
 طرق تسمية الممف

 عند انشاء ممؼ ألوؿ مرة نستطيع تغيير االسـ . -
 الماوس نقرة يسار نحدد الممؼ والنقرة الثانية عمى اسـ الممؼعف طريؽ  -
 كمؾ ايمف بالفارة ونختار اعادة تسمية . -
 .  FN+F2نحدد الممؼ ومف لوحة المفاتيح نختار  -
  DELETE FOLDERحذف مجمد  -

 مف لوحة المفاتيح فيتـ إرسالو  Deleteيمكف حذؼ المجمد وذلؾ بتحديده والنقر عمى زر 

 أما إذا أردنا حذفو نيائيا مف الحاسبة فيتـ ذلؾ بالضغط عمى   Recycle binالى سمة الميمالت 

 . الممؼ المحذوؼ استعادة أليمكففي آف واحد وفي ىذه الحالة  Delete و Shiftمفتاحي 
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  HAND WRITINGالكتابة بخط اليد 

 يمكف الكتابة بخط اليد ومف ثـ إدراج النص المكتوب في مستند تـ فتحو مسبقا ويمكف 

 : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإجراء ذلؾ كما يأتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 التي يمكف الكتابة بيا مثؿ برنامج  Microsoft officeنفتح أحد برامج مجموعة  .۱

Word  أو برنامجPower point أو غيرىا . 

 ومف القائمة التي ستظير نختار  inpنكتب الحروؼ   Startفي مربع بحث القائمة إبدأ  .۲

 .Table PC input panelلوحة إدخاؿ الكومبيوتر الحي 

 ة نريد ذكرىا في المستند نكتب بخط اليد )طريقة النمط الحر( أية عبارة أو مالحظ .۳

 .بأستخداـ الفأرة مثال أو أية طريقة أخرى الدعـ متوفر ليا في الحاسبة كالقمـ أو غيره

 .إذا لـ يفيـ النص المكتوب نكتب الكممة البديمة أو نعيد كتابة الحروؼ غير الصحيحة .٤

 . ننقر زر إغالؽ أو ننقر خارج الكممات المكتوبة االنتياءعند  .٥

 .ألدراج النص في البرنامج المفتوح Insertننقر إدراج  .٦

 تتحوؿ النافذة في الشكؿ  Touch keyboardبالضغط عمى مفتاح لوحة مفاتيح الممس  .۷

 . أعاله الى لوحة مفاتيح الممس كما في الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ
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 . ال مف لوحة المفاتيح الممحقة بالحاسبةحيث يمكف إستخداميا بد

 MAGNIFIERتكبير الشاشة   

 كمما تزداد دقة الشاشة يمكف وضع الكثير مف اآليقونات والمجمدات والممفات عمييا ولكف 

 أحيانا يصعب رؤية الكثير مف األشياء الموضوعة عمى الشاشة ألنو بزيادة الدقة يصغر حجـ 

 يعيننا عمى ذلؾ  Windows7 األشياء المعروضة ولمتغمب عمى ذلؾ فأف نظاـ التشغيؿ 

 : بمجموعة معاينات لتكبير محتوى الشاشة كما يأتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 لتي ستظير ومف القائمة ا magفي مربع البحث نكتب  Startبالذىاب الى قائمة إبدأ  .۱

 .كما في الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ Magnifierنختار مكبر 

 
 . يمكف زيادة نسبة التكبير بالنقر عمى زر الجمع .۲

 . يمكف تقميؿ نسبة التكبير بالنقر عمى زر الطرح .۳

 عندما يتغير شكؿ نافذة المكبر الى عدسة مكبرة يمكف إستعادة الشكؿ السابؽ بالنقر  .٤

 . داخؿ العدسة
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 : يمكف إختيار إحدى المعاينات اآلتيػػػػػػػػػػػػة Viewsعند النقر عمى زر طرؽ العرض  .٥

 . لتكبير محتوى الشاشة بأكممو  Full screenمعاينة مؿء الشاشة  •

 . ألختيار قسـ محدد مف النافذة لتكبيره Lens معاينة العدسات  •

 لرؤية الناحية المكبرة مف النافذة في نافذة مستقمة في  Dockedمعاينة األرساء  •

 . أعمى الشاشة

 لرؤية معاينة لمشاشة غير المكبرة مع  Preview full screen معاينة مؿء الشاشة  •

 تمييز الناحية المكبرة ،ىذا مع العمـ إف ىذه المعاينة يمكف إستخداميا عند إستخداـ 

 . المعاينة األولى مؿء الشاشة المذكورة أعاله

 GADGETSاألدوات الذكية 

 ىي برامج صغيرة لطيفة تقـو بعمميا المحدد سمفا مف دوف  Gadgetsإف األدوات الذكية 

 . يث إنيا تجمس بيدوء عمى سطح المكتبالتدخؿ مف قبؿ مستخدـ الحاسبة ح

 :ألضافة األدوات الذكية الى سطح المكتب نقوـ بما يأتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 في مكاف فارغ مف سطح المكتب ومف القائمة  Mouseننقر بالزر األيمف لمفأرة  .۱

 .كما في الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ Gadgetsالمنسدلة نختار األدوات الذكية 
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 يمكف إظيار تفاصيؿ كؿ أداة ذكية عند  Show detailsعند النقر عمى إظيار التفاصيؿ  .۲

 . تحديدىا

  Get moreعند النقر عمى الحصوؿ عمى مزيد مف األدوات الذكية عبر األنترنيت  .۳

gadget online s   تنزيؿ أدوات ذكية أخرى مف األنترنيتيمكف . 

 . عندما نريد أضافة أداة ذكية الى سطح المكتب ننقر عمييا نقرا مزدوجا .٤

 . ألزالة األداة الذكية مف سطح المكتب نشير إلييا وننقر زر الحذؼ الخاص بيا .٥

 ف فارغ مف ألزالة جميع األدوات الذكية مف سطح المكتب ننقر بزر الفأرة األيمف في مكا .٦

 ومف القائمة الفرعية ننقر  Viewسطح المكتب ومف القائمة المنسدلة نشير الى عرض 

 . أللغاء األختيار Show desktop gadgets إظيار األدوات الذكية لسطح المكتب 

 عند النقر عمى زر إظيار سطح المكتب في شريط المياـ يتـ تصغير النوافذ المفتوحة  .۷

 المياـ فيمكف مشاىدة األدوات الذكية المعروضة عمى سطح المكتبوتتنزؿ عمى شريط 

ف خاصية إظيار سطح المكتب   تعمؿ باألشارة الى زر إظيار سطح  Aero peek وا 

 المكتب عمى شريط المياـ دوف النقر عميو فيمكف رؤية األدوات الذكية الموجودة خمؼ 

 . النوافذ األخرى
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  PROGRAM UNINSTALLإلغاء تنصيب برنامج 

 إف عممية إلغاء تنصيب برنامج مف الحاسبة تتـ وفؽ األدوات الموجودة في نظاـ التشغيؿ 

 يتعقب جميع الممفات الخاصة بالبرنامج المطموب إلغاء  Windows 7حيث إف نظاـ التشغيؿ 

 :ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيتنصيبو ويقـو بأزالتيا مف الحاسبة وألجراء ذلؾ نقـو بما يأتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . نغمؽ جميع البرامج التي في حالة تشغيؿ في الحاسبة •

 ومف ىذه  Control panelومف القائمة نختار لوحة السيطرة  Startبالذىاب الى زر  •

 Uninstallنختار إلغاء تنصيب البرامج  Programsالموحة مف قسـ البرامج 

programs  ألظيار النافذةfeatures Programs and كما في الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ . 

 
 . نختار البرنامج المطموب إلغاء عممية تنصيبو •

 :في الشكؿ أعاله نقـو بما يأتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي •

 . تنصيب البرنامج نقوـ بألغاء Uninstallعند النقر عمى  .۱

 إف كاف متوفرا( يمكف تعديؿ عناصر البرنامج أو ) Changeعند النقر عمى  .۲

 . إصالح التنصيب
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 إف كاف متوفرا( يمكف تصحيح األخطاء في البرنامج ) Repairعند النقر عمى  .۳

عادة تنصيبو  .وا 

ذا إشتغؿ برنامج آخر و  •  قدـ مجموعة مف في حالة طمب تأكيد العمؿ يجب القياـ بذلؾ وا 

 األعماؿ يمكف إستعماؿ ىذا البرنامج أللغاء تنصيب البرنامج المطموب أو ألصالح عممية 

 . التنصيب

 عمينا األنتظار حتى إنتياء عممية إزالة التنصيب أو تعديؿ البرنامج وعند ذاؾ يمكف  •

 .Programs and featuresإغالؽ نافذة 

 فقط  Uninstallتنصيب البرامج فمنيا مايعرض الزر  ىناؾ طرؽ عدة أللغاء:مالحظة

 ومنيا مايعرض الزر  Repairوالزر  Changeومنيا مايعرض الزر 

.Uninstall/Change 

  SYSTEM RESTOREإستعادة النظام 

 إف إستعادة النظاـ تعني العودة بالحاسبة الى تأريخ سابؽ دوف ضياع الممفات الشخصية 

 مج إستعادة النظاـ يقـو بالتحري عف التغييرات التي جرت عمى الحاسبة الموجودة فييا .إف برنا

 قبؿ  Restore points في جميع األوقات وضمف فترات زمنية محددة بتكويف نقاط أستعادة 

 حدوث التغييرات لخزف حاالت الحاسبة وىذه الميزة تعتبر مف الميزات الميمة في نظاـ 

  . ا العديد مف المشاكؿ في نظاـ التشغيؿالتشغيؿ حيث إنيا يمكف أف تحؿ لن

 :يمكف الوصوؿ الى نافذة إستعادة النظاـ كاآلتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

Start- All programs - Accessories - System tools - system 

Restore. 
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 يمكف معاينة التواريخ واألوقات  Nextفي النافذة في الشكؿ أعاله بعد النقر عمى  •

 ونقاط األستعادة المتوفرة حيث يمكف إختيار نقطة إستعادة بتأريخ قبؿ حصوؿ المشكمة 

 . أو نقطة إستعادة تـ إنشاءىا قبؿ تنفيذ العمؿ الذي سبب المشكمة

 . Nextننقر  •

 . ة األستعادة والتأكد بأنيا نقطة األستعادة المطموب إستعماليامعاينة المعمومات عف نقط •

 ألجراء  Finishألختيار نقطة إستعادة جديدة أو ننقر  Backيمكف التراجع بالنقر عمى  •

 . عممية األستعادة

 

  USER ACCOUNTSحسابات المستخدمين 

 الموجودة في الحاسبة قد  إذا كانت الحاسبة تستخدـ مف قبؿ عدة أشخاص فأف األعدادات

 عمى الممفات  واالطالعتتغير بشكؿ عرضي مما يؤدي الى فقداف الخصوصية في العمؿ 

 الشخصية التي قد تكوف محفوظة في الحاسبة .لمتخمص مف ىذه المشكمة نستخدـ حسابات 

 :المستخدميف التي تمنحنا بعض الخصائص الميمة منيا
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 . سبةالخاصة بالحا اإلعداداتحماية  .۱

 . خاص بالمستخدـ  Documentsمجمد  امتالؾ .۲

 . خاصة لكؿ مستخدـ لحماية ممفاتو ومجمداتو word Passيمكف إعداد كممة سر  .۳

 دوف  Switchingبشكؿ سريع والتنقؿ بيف المستخدميف  on Logيكوف تسجيؿ الدخوؿ  .٤

 . إغالؽ البرامج

 : التشغيؿ ثالثة أنواع ىيإف حسابات المستخدميف الموجودة في نظاـ 

 الذي يمكنو التصرؼ بجميع األعدادات   Administrator accountحساب المدير  •

زالتيا مف الحاسبة  Windowsالخاصة بالحاسبة مثؿ نظاـ التشغيؿ   وتنصيب البرامج وا 

 . إضافة الى السيطرة عمى الحسابات األخرى في الحاسبة

 الذي يسمح لمستخدـ الحاسبة بتغيير القميؿ مف  Standard account الحساب القياسي  •

 األعدادات والوصوؿ الى حسابو الخاص ولكنو اليتمكف مف تغيير حسابات المستخدميف 

 الخاصة  My documents اآلخريف وال الوصوؿ الى ممفاتيـ الموجودة في مجمد 

 . بيـ

 الموجودة في الذي يستطيع إستخداـ البرامج   Guest accountحساب الضيؼ  •

 الحاسبة فقط أي إنو شخص اليممؾ حسابا في الحاسبة ويستطيع كؿ شخص أف 

 ويمكنو تشغيؿ البرامج الموجودة في الحاسبة لكف اليمكنو  ONيستخدمو إذا كاف مفعال 

 . تثبيت برامج جديدة أوتنفيذ تغييرات عمى نظاـ التشغيؿ
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  CREATING ACCOUNT NEWإنشاء حساب جديد 

 :ألنشاء حساب جديد نقـو بما يأتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 ومنيا  Control panel ومف القائمة نختار لوحة السيطرة   Startبالذىاب الى زر إبدأ •

  User accounts and family safetyنختار حسابات المستخدميف وأماف العائمة 

 : فتظير لنا النافذة اآلتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 
 تظير لنا النافذة  Add or remove user accountsفي ىذه النافذة عند النقر عمى •

 : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاآلتيػػػػػػػػػػػػػػ

 
  Create new accountمف ىنا يمكف إنشاء حساب جديد بالنقر عمى إنشاء حساب جديد 

 . ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿفتظير نافذة إنشاء حساب جديد كما في الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 Administratorفي ىذه النافذة نعطي إسما لمحساب الجديد ونحدد نوعو إما حساب مدير 

 account  أو حساب قياسي account Standard  ثـ ننقر عمى إنشاء الحسابCreate 

 account الحساب الجديد كما في الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ فتظير آيقونة . 

 
 ACCOUNTS USER THE TO GOINGالوصول الى حسابات المستخدمين 

 : لموصوؿ الى حسابات المستخدميف نقوـ بما يأتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 عند النقر عمى صورة الحساب في أعمى  ابدأومف القائمة  Startذىاب الى زر إبدأ بال .۱

 كما في الشػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ accounts User القائمة تظير نافذة حسابات المستخدميف 
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 تظير نافذة إدارة  account another Manage عند النقر عمى إدارة حساب جديد  .۲

 التي نستطيع فييا إدارة الحسابات الموجودة  accounts Manage الحسابات 

 ننقر آيقونة الحساب المطموب تغييره فتظير نافذة تغيير الحساب  .۳

Change an account. 

 فتظير نافذة  Change the account type في ىذه النافذة ننقر تغيير نوع الحساب  .٤

  Change account typeتغيير نوع الحساب 

 . لتغيير نوع الحساب Standard في ىذه النافذة ننقر عمى قياسي  .٥

 . فيتـ تغيير نوع الحساب  Change account typeننقر الزر تغيير نوع الحساب  .٦

 . Manage accountلتفعيؿ العمؿ بحساب الضيؼ نعود الى نافذة إدارة الحسابات  .۷

  Turn onفتظير لنا نافذة  Guest account في ىذه النافذة ننقر حساب الضيؼ  .۸

Guest account. 

 . يتـ تفعيؿ العمؿ بحساب الضيؼ Turn onفي ىذه النافذة عندما ننقر تفعيؿ  .۹

 

 


