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وصؾى اهلل وبارك عؾى حمؿد وعؾى آل بقته اؾطقبني , بسم اهلل اؾرمحن اؾرحقم 

 .اؾطافرقن

ػأـا أؼدم بني قدقك عزقزي اؾؼارئ فذا اؾؽتاب اؾبسقط اؾذي حيتوي عؾى .. وبعد

وؾؾذقن قرقدون تعؾم , ؿدخل ؿبسط ؾتؼـقات اؾؽؿبقوتر وتعؾقؿفا ؾألرػال خاصة

 ..احلادوب ؿن اؾصػر بشؽل عام 

وقوػؼـا ؾؽل صالح  (اؾعراق  )وأمتـى ؿن اهلل تعاىل أن قوػؼين خلدؿة بؾدي اؾعظقم 

 .وـأؿل إن ـواػقؽم ؼدر ؿا ـستطقع

 

 ؿرتضى ؿفـدي             : ادلؤؾف                                                               

                                                                     
 

  

 

 

        كهمة املؤنف           
 



 

 

 

 

 :افدي فذا اؾعؿل ادلتواضع إىل 

أغؾى مثرتني يف احلقاة أؿي و أبي 

 :أخوتي وأصدؼائي وخاصة 
M & H & B 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

      إهداء           
 



 

 

 

 

 

 

ًعشًحقاتكًعؾىًررقؼمكًاخلاصة

ًػأـفمًالًقشعرونًمباًتشعـــر,ًوالًتلاؾيًؾؽالمًاؾـاس

ً(أمتـىًؾكًاؾموػققًعزقزيًً)

"ؿرتضىًؿفدي"

 

 

 

 

 

 

 



 

 
واؾصالة واؾسالم عؾى خري ادلردؾني حمؿد وعؾى آل بقته اؾطقبني , بسم اهلل اؾرمحن اؾرحقم 

 . اؾطافرقن

 ...وبعد

تطور اؾعامل يف جمال اؾتؽـوؾوجقا جعؾـا بأؿس احلاجة إىل ادتخدام اؾؽؿبقوتر واؾتعرف 

عؾى تؼـقاته ومبا أن اؾعامل يف تطور ؿستؿر ودرقع ؿن اؾواجب  عؾقـا تعؾقم أرػاؾـا ؽقػقة 

 .ادتخدام اؾؽؿبقوتر واؾتعرف عؾى تؼـقاته حتى ـضؿن ؿستؼبل زافر هلم

واعددـا فذا اؾؽتاب بأدؾوبه اؾتعؾقؿي االحرتايف اؾذي قساعد رػؾك عؾى تعؾم احلادوب 

ألـا ؽتبـا فذا اؾؽتاب حتى قؽون ادلرجع األول ؾطػؾك حتى قوايف , بدون أي خربة دابؼة

 .ؿستؼبل اؾتؽـوؾوجقا واحلادبات

, ومت أعداد فذا اؾؽتاب بـصوص ميؽن ؾعؼل اؾطػل أن قستوعبفا بدون جدال ؿع عؼؾه

 .وبتصؿقم احرتايف وبسقط حتى جيذب ترؽقز اؾطػل أؽثر

 

 

 

 

 

 

     املقدمـة           
 



                                                                  

 

 

 

فوًجفازًاؾؽرتوـيًقعؿلًعؾىًإدخالًاؾلقاـاتًوؿعاجلمفـاً:ًاؾؽؿلقوترً

ً.وإخراجفاًبشؽلًواضحًوؿػفومً

ًًؽقفًقممًتشغقلًوإرػاءًاؾؽؿلقوترً؟ :سً 

ًقممًتشغقلًجفازًاؾؽؿلقوترًؿنًخاللًاؾضغطًعؾىًزرًتشغقلًاؾؽؿلقوترًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:ًجًًً

ًوأقضاًتممًعؿؾقةًًًً.ًًًادلوجودًيفًوحدةًـظامًادلعاجلةًوبعدفاًدوفًتعؿلًاؾشاذة

ًواؾضغطًعؾىًؽؾؿةًً"ًأبدأ"ًًإرػاءًاؾؽؿلقوترًؿنًخاللًاؾدخولًإىلًؼائؿةً

 .وبعدفاًأرػكهً"Alt + F4" أوًاؾضغطًعؾىًاألؿرً"ًإقؼافًاؾمشغقلًً"

ًؿاًفوًأدمًجفازًاؾؽؿلقوترًاخلاصًبيً؟: سًًً

ًًإذاًؽـتًتيمىدمًجفازًؽؿلقوترًبهًذاذةًؿـػصؾةًوؽقلوردًخارجيًوأقضاً:جًًً

ًوأذاًؽانًاؾؽؿلقوترًاخلاصً,ًأوًادلؽميب"ًاؾدقيؽموب"ًًػأرةًخارجقةًػقيؿىًبـً

ً".االبموب"ًًؼابلًؾؾطيًوحبهمًصغريًػقيؿىًبـً

 

 

 

 

  انكمبيىجر            
 

  اؾؽؿبقوتر فو جفاز وقعؿل باؾؽفرباء:ؿعؾوؿة ررقػة 



                                                                  

 

 

 

 

ؾؽلًجفازًؿنًحوؾـاًؿؾوؼاتًوؿؽوـاتًتياعدهًعؾىًاؾعؿلًبشؽلًصوقحً

ً.وؾؾؽؿلقوترًؿؽوـاتًتياعدهًعؾىًبدأًتشغقؾهًواؾعؿلًعؾقهًبيفوؾةً

ًً:ًؿؽوـاتًاؾؽؿلقوترًفيً

 ًوعرضًادلؾػاتً"ًاؾؽقس"تياعدـاًعؾىًؿشافدةًحمموقاتً:ًاؾشاذة

 .ؽذؾكًتياعدـاًعؾىًؿشافدةًاؾػقدقوفاتًوادليمـدات,ًادلوجودةًػقه

 ًًمتؽــاًؿنًإدخالًبقاـاتـاًوعرضفاًعؾىً:"ًاؾؽقس"وحدةًـظامًادلعاجلةًأو

 .ؽذؾكًحتمويًعؾىًأؼراصًاؾمىزقنًومجقعًاؾؼطعًأالزؿةًؾمشغقؾه,ًاؾشاذة

 ًًًتياعدًعؾىًتصػحًاؾؽؿلقوترًواؾمـؼلًبنيًادلؾػات:"ًادلاوس"اؾػأرةًأو,

 .ؽذؾكًتياعدـاًعؾىًاؾردمًواؾـؼرًعؾىًاخلقاراتًاؾيتًتظفرًؾـا

 ًًتيمعؿلًيفًرلاعةًاألحرفًواؾؽؾؿاتًاؾيتً:"ًاؾؽقلورد"ؾوحةًادلػاتقحًأو

 .ؽذؾكًفيًضرورقةًؾمشغقلًاؾؽؿلقوترًواؾعؿلًعؾقه,ًـرقدًؽمابمفا

 ًًتياعدـاًعؾىًمسعًاألصواتًوادلؤثراتًادلوجودةً:"ًاؾيلقؽرز"اؾيؿاعاتًأو

ً.ؽذؾكًتياعدـاًعؾىًاالدمؿاعًإىلًاألغاـيًواالدمؿماعًبفا,ًداخلًاؾؽؿلقوتر

 

 

 

  مكىنات انكمبيىجر            
 

ؾؾػأرة واؾؽقبورد أذؽال عدقدة وؾؽـفا مجقعا تعطي ـػس اؾعؿل 

 اؾعؿل 



                                                                  

 

 

 ضروريًألدمىدامًاؾؽؿلقوترً؟"ًادلاوس"ًفلًاؾػأرةًأوً:سً

ألـفاًتياعدكًعؾىًاؾمـؼلًواؾضغطًعؾىًاخلقاراتًادلوجودةًيفً,ًًـعم:جًً

ً.اؾؽؿلقوتر

ًوؾؽنًالًأعرػفنً؟"ًاؾيوػتًوقر"وً"ًاهلاردًوقر"ًمسعتًمبصطؾحً:سً

فوًؿصطؾحًقطؾقًعؾىًمجقعًاؾؼطعًادلؾؿودةًيفًاؾؽؿلقوترًؿنلً"ًاهلاردًوقرً":جً

 .وغريفاًؿنًاؾؼطعً,ً"اهلارد"االؼراصً,اؾؽقلورد,اؾػأرة,اؾشاذة

ًفوًؿصطؾحًقطؾقًعؾىًاؾعؿؾقاتًاؾربجمقةًاؾيتًتممًيفً"ًاؾيوػتًوقر"أؿاً

ً....ًداخلًاؾؽؿلقوترًؿنًعؿؾقاتًحػظًوأرذػةًوتـصقبًبراؿجًوأخل

ًًفلًاؾيؿاعاتًضرورقةًيفًادمىدامًاؾؽؿلقوترً؟:سً

ًألـفاًتياعدكًػؼطًعؾىًمساعًصوتًاؾؽؿلقوترً؟,ًًالًؾقيتًضرورقة:جً

ًودلاذاً؟"ًاهلاردًوقر"أمً"ًاؾيوػتًوقر"ًفلًاؾػأرةًؿنًضؿنًؿصطؾحً:سً

ألـهًؿؾؿوسًوؽلًؼطعةًؿؾؿودةًؽؿاً,ً"اهلاردًوقر"ًادلاوسًفوًضؿنًؿصطؾحً:جً

ً. "اهلاردًوقر"ذؽرـاًدابؼاًقطؾقًعؾقفاًمبصطؾحً

 

 

 



                                                                  

 

  فو ـظام ذبه ؿـؼرض حاؾقا الن قػتؼر إىل ادلقزات:اؾوقـدوز أؽس بي 

 

 

 

ًًفوًاؾـظامًادليؤولًعنًتشغقلًاؾؽؿلقوترًوإدارةًاؾعؿؾقاتًبداخؾةً:ـظامًاؾمشغقلً

 

ً:فـاكًاؾؽنريًؿنًأـظؿةًاؾمشغقلًاؾيتًـيمىدؿفاًوؿـفاً

o ًًوفوًأؼدمًـظامًتشغقلًؾؾؽؿلقوتراتًوقعمربًأولًـظامً:"ًأؽسًبي"وقـدوز

 "وقـدوز"ؿنًدؾيؾةً

o ًوفوًـيىةًؿطورةً"ًدلاقؽرودوػت"ًوفوًأحدًأألـظؿةًاؾمابعةً:7ًوقـدوز

 .وقممًاآلنًأدمىداؿةًؿنًؼللًأغؾلقةًاؾـاسً,ًوذاتًؿقزاتًمممازة

o ًًوفيًـيىةًوقـدوزًمتًتطوقرفاًوإضاػةًؿقزاتًهلاًأؽنرًؿنً:8ًوقـدوز

 ."7ًوقـدوزً"ادلقزاتًادلوجودةًيفًـظامً

o ًًوفيًآخرًـيىةًمتًتطوقرفاًحلدًاآلنًؿنًؼللً:10ًوقـدوز

 .وتعمربًاؾـيىةًاألؽنرًأحرتافًؿنًـيخًاؾوقـدوزً"ًؿاقؽرودوػت"

ًوؾؽنًأـاًذؽرتًاؾـيخًاألؽنرً .ًتوجدًفـاكًاؾؽنريًؿنًاألـظؿةًوؾقيتًفذهًػؼط

ً.ادمىداؿاًوأحرتاػقهًؿنًاألـظؿةًاألخرىً

   

 

 

  نظاو انحشغيم            
 



                                                                  

 

 

 

 

ؽلًجفازًحيمويًعؾىًـظامًوفذاًاؾـظامًحيمويًعؾىًبراؿجًوؿقزاتًختمؾفًؿنً

 .ودوفًـمعرفًعؾىًخصائصًوبراؿجًـظامًاؾوقـدوزًإؽسًبيً,ًـظامًآلخر

ً:حيمويًـظامًتشغقلًاؾؽؿلقوترًعؾىًبراؿجًوخواصًوؿـفاً

 ًًوفيًاؾشاذةًاؾيتًتظفرًؾكًبعدًتشغقلًاؾؽؿلقوترً:دطحًادلؽمب. 

ً:وتمؽونًذاذةًدطحًادلؽمبًؿنً

o ًًوفيًاؾرباؿجًاؾيتًتضقػفاًؾيطحًادلؽمبًؿنلً:ًأقؼوـاتًاؾرباؿج

 ..وغريفا,دؾةًادلفؿالت,اؾؽؿلقوتر

o ًًوفوًاؾذيًحيمويًعؾىًأقؼوـاتًؾؾرباؿجًاؾيتًتعؿلً:ذرقطًادلفام

وميؽـكًؿنًأضاػةًأخمصاراتًؾراؿجًحمىًتمؿؽنًؿنًاؾوصولً,ًعؾقفا

 .اؾشاذةًً(أدػل)بيرعةًإؾقفاًوقؽونً

o ًًًًوفيًاؾصورةًاؾيتًتظفرًؽىؾػقةًعؾىًدطحًادلؽمب:اخلؾػقة,

 .وميؽـكًأزاؾمفاًأوًأضاػةًغريفاًبيفوؾة

 ًًوفوًاحدًاؾرباؿجًادلوجودةًيفًاحلادوبًوؿفؿمهًعرضًأؼراصً:اؾؽؿلقوتر

 .اؾمىزقنًؾكًحمىًتمؿؽنًؿنًاحلػظًعؾقفاًأوًتصػحًؿؾػاتكً

 حمحىيات اننظاو
 



                                                                  

 

ً

 :وقمؽونًاؾؽؿلقوترًؿنً

o ًًوفوًادلؽانًاؾذيًميؽـكًػقهًحػظًؿؾػاتكً:"ًاهلارد"أؼراصًاؾمىزقنًأو

 .وػقدقوفاتكًوأيًؿيمـدًتؼومًحبػضه

 ًًوفيًؼائؿةًتوػرًؾكًاؾوصولًاؾيرقعًأليًبرـاؿجًتودً:"ًأبدأ"ؼائؿة

 .ؽذؾكًتوػرًؾكًزرًإلقؼافًتشغقلًاؾؽؿلقوترًبيفوؾة,ًادمىداؿه

 ًًوفوًاؾربـاؿجًاؾذيًقياعدكًعؾىًأـشاءًردوؿاتًأوً:برـاؿجًاؾردام

ألـهًقػمؼدًإىلًأغؾبًادلقزاتً,ًاؾمورقرًعؾىًاؾصورًوؾؽنًؾقسًباحرتاػقة

 .ادلوجودةًيفًاؾرباؿجًاألخرى

 ًبرـاؿجInternet Explorerً:ًًوفوًاؾربـاؿجًاؾوحقدًادلوجودًضؿن

واؾذفابًإىلًؿوؼعًػقيلوكًأوً,ًاؾـظامًواؾذيًقيؿحًؾكًبمصػحًاالـرتـت

 .جوجلًؾؾلوثًبداخؾه

 ًًوفوًاؾربـاؿجًاؾذيًقؼومًبمدوقنًؿالحظاتكًوؽمابمفاًعؾىًذؽلً:ادلذؽرة

 .ـصوصًميؽـكًؿنًحػظفاًواؾدخولًإؾقفاًيفًأيًوؼتً

 ًوضربً,ًًوفوًاؾربـاؿجًاؾذيًقياعدكًيفًاؾعؿؾقاتًاحليابقة:احلادلة

ً.األعدادًاؾرقاضقةًوتؼيقؿفاًبدؼة

 

 



                                                                  

 

  تستطقع إضاػة ؿقزات و براؿج جدقدة إىل حادوبك :ؿعؾوؿة 

 

 ًًوفوًاؾربـاؿجًاؾذيًميؽـكًؿنًرلاعةًاؾؽؾؿاتًأوًاؾردالًوحمىً:اؾدػرت

 .األرؼام

ً؟"ًاؾدػرت"ًفلًميؽـينًرلاعةًاؾؽؾؿاتًعؾىًاؾورؼةًؿنًخاللًبرـاؿجً:سً

أوًؿنًؾوحةًادلػاتقحًاألؿرً"ًرلاعة"ػؼطًؼمًباؾضغطًعؾىًاألؿرً,ًًـعمًميؽـك:جً

"Ctrl + Pً"وبعدفاًحددًاؾطابعةًواخرتًاإلعداداتًادلـادلة.ً

ًفلًتوجدًأداةًدرقعةًمتؽينًؿنًاؾلوثًواؾدخولًإىلًأيًبرـاؿجًباحلادلةً:سً

ً؟

فيًأداةًمتؽـكًؿنًاؾدخولًإىلًأيًبرـاؿجًترقدهً"Runً"أداةً,ًًـعمًتوجد:جً

ً."ًؿواػق"ػؼطًبأدخالًأدمًاؾربـاؿجًيفًاخلاـةًادلوجودةًواؾضغطًعؾىًؽؾؿةً

ًًفلًميؽـينًإضاػةًؿياحةًختزقنًأؽنرًإىلًاحلادلةً؟:سً

ً."ًاهلارد"ًـعمًميؽـكًؿنًخاللًتطوقرًوزقادةًحهمًاألؼراصًاؾصؾلةًأوً:جً

ًًؽقفًأؼومًبػمحًاؾربـاؿجً؟:سً

 .ًؼمًبػمحًاؾربـاؿجًػؼطًباؾضغطًعؾىًأقؼوـةًاؾربـاؿجًؿنًاؾزرًاألمينيًباؾػأرة:جً

ًًًًًًًًًًً

ًًً



                                                                  

 

 

 

 

فذهًبعضًاألرػالًميمؾؽونًأدكؾةًوؾؽنًالًقعرػونًؽقفًقطرحوـفاًؾؾـاسًحمىً

 .تياعدفمًأوًملًختطرًعؾىًباهلمًوفمًحباجهًإىلًاجلواب

ًًفلًاؾؽؿلقوترًجفازًؿعؼدًباألدمىدامً؟:سً

ً,ًالًؾقسًؿعؼدا:جً

ًًفلًاؾوصولًإىلًاالـرتـتًبوادطةًاؾؽؿلقوترًؿعؼدةً؟:سً

ًبعضًاألحقانًقؽونًاؾوصولًإىلًاالـرتـتًؿعؼدًإذاًؽانًاؾؽؿلقوترًاخلاصً:جً

ً.حمىًمتؽـهًؿنًاؾوصولًإىلًاالـرتـت"ًاؾوايًػاي"بكًؾقيتًبهًذرحيةً

ًًفلًأدمطقعًإضاػةًؼطعًجدقدةًإىلًاؾؽؿلقوترًاخلاصًبيًبيفوؾةً؟ً:سً

ًـعمًميؽـكًإضاػةًوتطوقرًاؾؽؿلقوترًاخلاصًبكًبيفوؾةًػؼطًؼمًبػمحً:جً

ً.وؼمًبملدقلًاؾؼطعًبيفوؾةً"ًاؾؽقس"اؾيريػرًأوً

ًًؿاًفوًاؾـظامًاؾذيًقعؿلًبهًاؾؽؿلقوترًخاصيتً؟:سً

ًعـدًاؾضغطًعؾىًزرًاؾمشغقلًدمالحظًباؾلداقةًتضفرًؾكًأقؼوـةًحتؿقلً:جً

XPًًباؾؼربًؿنًأدمًاؾوقـدوزًػفذاًاؾـظامًفوًـظامًوقـدوزً"XP"وتوجدًؽؾؿةً

ً.ؽذؾكًؽررًاؾعؿؾقةًعؾىًاألـظؿةًاألخرىًأوًأدمدعيًصدقؼكًؾقعرػهًؾكً

    سؤال وجىاب
 



                                                                  

 

ً

ًًفلًأدمطقعًإضاػةًبراؿجًإىلًحادوبيً؟:سً

ػؼطًؼمًبـؼلًاؾربـاؿجًإىلًحادوبكًعنًررققًاؾػالشًأوً,ًًـعمًتيمطقع:جً

وبعدفاًؼمًبمـصقلهً,ًأوًمحؾهًؿنًاألـرتـتًأذاًؽـتًؿمصلًبه"DVDً"اؾؼرصً

ً.ودوفًقؼومًبمـصقبًاؾربـاؿجًؾكً"ًاؾماؾي"بيفوؾةًػؼطًؼمًباؾضغطًعؾىً

ًًفلًادمطقعًاالخرتاقًبوادطةًحادوبيً؟:سً

ػؽرًؽقفًتؽيبًاخلربةًيفً,ًعزقزيًالًتػؽرًباالخرتاقًؿنًاآلن,ًًفففه:جً

واالخرتاقًؿصطؾحًجداًؽلريًوحيماجًإىلً)ادمىدامًاؾؽؿلقوترًوًاؾطلاعةًعؾقهً

ً.ً(جفدًعاؾيًحمىًتمؿؽنًؿنًػفؿهًواؾوؾوجًإىلًـطاؼه

ًًفلًادمطقعًاؾطلاعةًباحلادلةًبدونًادمىدامًرابعةً؟:سً

ً.الًميؽـكًاؾطلاعةًعؾىًاؾورقًإالًبادمىدامًاؾطابعة,ًًالًعزقزي:جً

ًًفلًميؽـينًتشغقلًاؾؽؿلقوترًبدونًاتصاؾهًباؾؽفرباءً؟:سً

ًالًميؽنًتشغقلًاؾؽؿلقوترًإالًمبصدرًؽفربائيًوتيمطقعًعزقزيً,ًًال:جً

ً.ادمىدامًبطارقةًؽفربائقةًأوًجفازًقعطقكًراؼةًؽاػقةًؾمشغقلًاؾؽؿلقوترً

ً
 ميؽـك ربط اؾطابعة باحلادبة ؿن خالل اؾؽابل ادلوجود بفا



ً

 انفهرسث
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  (8) ............................................ؿؽوـات اؾؽؿبقوتر

  (10) .................................................ـظام اؾتشغقل

  (11) ..............................................حمتوقات اؾـظام

  (14) .................................................دؤال وجواب

 متًبعونًاهلل

ترؼلواًاؾـيخًاؾؼادؿةًؿنًاؾؽمابًبأقؼوـةً

 أمجلً


