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التحضري  لإلعداد  مكبيوتر   Windows احملمول :
إعادة  تعيني  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك  الذي  يعمل  بنظام   Windows جلعله  آمنًا،  وجاهزًا  للبدء  من  جديد .

يلزم  إعادة  تعيني  مكبيوتر  مستعمل  الذي  يعمل  بنظام  Windows،  سواء  مت  رشاؤه  أو  إعطاءه  لك  من  قبل  صديق  أو  عائلة،  قبل  

تؤدي  إعادة  تعيني  المكبيوتر  إىل  مسح  مجيع  ملفات  املالك  السابق  ومعلوماته  الخشصية،  وتتيح   أن  تمتكن  من  استخدامه  بأمان .

لك  إعداد  المكبيوتر  مكا  لو  اكن  جديدًا .

ما  الذي  سوف  حتتاجه 
قبل  أن  تبدأ  الدورة  التدريبية،  جيب  أن  حيتوي  المكبيوتر  اخلاص  بك  عىل  أحدث  إصدار  من   Windows،  والذي  هو 

  Windows 10. ملزيد  من  املعلومات  حول  Windows 10،  ارجع  إىل  دليل  مكبيوتر   Windows احملمول :
جيب  عليك  أيضًا  التحقق  من  أن  المكبيوتر  اخلاص  بك  موصول  بالكهرباء  ويف  وضع  التشغيل   األمان   واخلصوصية .

إذا  كنت  تستخدم  املاوس،  فتأكد  من  توصيله  بشلك  حصيح. وي ظهر  شاشة  تجسيل  الدخول .

اخلطوات  األوىل 

نظرًا  ألن  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك  يف  وضع  التشغيل،  جيب  أن  ي ظهر  يشء 

إذا  اكنت  الشاشة  سوداء،  فقد  يكون  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك   عىل  الشاشة .

يف  وضع  السكون .

إذا  مل  حيدث   اضغط  برفق  عىل  رشيط  املسافة  عىل  لوحة  املفاتيح  لتنبهيه .

يشء،  فاضغط  لفرتة  وجزية  عىل  زر  الطاقة  لتشغيل  المكبيوتر .

إذا  طلبت  منك  الشاشة  اختيار  لغة،  فقد  متت  إعادة  تعيني  جهاز  المكبيوتر  
اخلاص  بك  الذي  يعمل  بنظام   Windows بالفعل،  وهو  مستعد  لإلعداد .

 Windows   ميكنك  التخيط  إىل  الدورة  التدريبية  اليت  تمسى  مكبيوتر

اإلعداد  إلهناء  إعداد  المكبيوتر . املكتيب :

إذا  رأيت  شاشة  تجسيل  الدخول،  فهذا  يعين  أنك  ستحتاج  إىل  إعادة  تعيني  
لملتابعة،  ستحتاج  إىل  لكمة  مرور  املالك  السابق   جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك .

بدون  لكمة  املرور  أو   أو  PIN،  لذا  تأكد  من  استعدادمه  لملساعدة  يف  ذلك .
 PIN اخلاص  هبم،  لن  تمتكن  من  إعادة  تعيني  جهاز  المكبيوتر .

عندما  يقومون  بإدخال  لكمة  املرور  أو   PIN اخلاص  هبم،  ستتغري  الشاشة  إىل  

سطح  املكتب،  وميكنك  املتابعة .

     
     

   

 والشاشة املاوس توصيل من تأكد
 قبل حصيح بشلك املفاتيح ولوحة

 التعيني إعادة يف البدء
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Windows   العثور  عىل  خيار  االسرتداد  يف  إعدادات

ميكنك  العثور  عىل  هذه  املزية   . Windows Recovery  إلعادة  تعيني  جهاز  المكبيوتر،  ستستخدم  مزية  تمسى 
لفتح  هذه  القامئة : . Windows  يف  قامئة  إعدادات

سوف  تنبثق   1 .  انقر  فوق  زر  البدء  يف  الركن  األيرس السفيل  من  الشاشة .
قامئة  البدء .

2 .  عىل  ميني  قامئة  البدء،  احبث  عن  أيقونة  الرتس  الصغري  وانقر  
ستظهر  لوحة  إعدادات   Windows الرئيسية . فوقها .

3 .  يف  اجلزء  السفيل،  احبث  عن   التحديث  واألمان  
إذا  مل  تمتكن  من  رؤيهتا،  ميكنك   . Update & Security

استخدام  املاوس  للمترير  ألسفل  حىت  تظهر . انقر  علهيا  لفتحها .

يتغري  اجلانب   . Recovery  4 .  يف  القامئة  عىل  اليسار،  انقر  فوق
. Recovery  األمين  من  الشاشة  إلظهار  خيارات

االستعداد  إلعادة  تعيني  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك 

. Reset this PC  ميكنك  رؤية  خيار  إعادة  تعيني  هذا  المكبيوتر  ،Recovery   يف  اجلزء  العلوي  من  خيارات
سيؤدي  هذا  إىل  إزالة  مجيع  املعلومات  الخشصية  وامللفات  والتطبيقات  لملالك  السابق  بأمان .

. Get Started  1 .  انقر  فوق  الزر  الذي  يقول  إبدأ
2 .  سيمت  فتح  نافذة  زرقاء   إلعادة  تعيني  هذا  المكبيوتر،  
وتطلب  منك  اختيار  ما  إذا  كنت  تريد  االحتفاظ  ببيانات   

املستخدم  أو  إزالة  لك  يشء .

3 .  وألنك  ترغب  يف  حمو  مجيع  املعلومات  الخشصية  وامللفات  
والتطبيقات  لملالك  السابق،  انقر  فوق  إزالة  لك  يشء  

. Remove everything

4 .  سيقيض  المكبيوتر  دقيقة  واحدة  أو  حنو  ذلك  يف  اإلعداد .
وبعد  ذلك  سوف  يعرض  عليك  بعض  اإلعدادات  اإلضافية  

Additional settings،  واليت  ميكنك  استخدامها  جلعل  
انقر  فوق   تغيري  اإلعدادات   إعادة  التعيني  أكرث  أمانًا .

.Change settings 

    
     

 

 Recovery اإلسرتداد خيار يظهر
 يف واألمان التحديث قامئة يف

 Windows إعدادات

     
     
     

  

 

 أنه الصلب األزرق املربع يعين

يشء لك  أزل

خيار  إخرت

من بعناية التحقق عليك جيب

 به القيام بصدد أنت الذي اإلجراء
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ويقوم  حبذف   5.  تتغري  املعلومات  إلظهار  خيار  حمو  البيانات .
مجيع  بيانات  ومعلومات  وتطبيقات  املالك  السابق،  وهذه  

يه  الطريقة  األكرث  أمانًا  إلعادة  تعيني  جهاز  مكبيوتر  مملوك  
انقر  عىل  املفتاح  لتشغيل  حمو  البيانات . مسبقًا .

 6.  انقر  فوق  تأكيد   Confirm ملتابعة  إعادة  التعيني .

إجراء  إعاد  التعيني 

مل  يبدأ  جهاز المكبيوتر  اخلاص  بك  يف حذف  أي  بيانات  حىت  اآلن،   
ولكن  عندما  يظهر   جاهز  إلعادة  تعيني  هذا المكبيوتر  

 Ready to reset this PC، فإن  هذه  يه الفرصة  األخرية  
لملالك  السابق  إلجراء  نسخ  احتيايط  ألي  ملفات أو  صور . 

ليس  هناك عودة  من  هنا !

ستستغرق  معلية  إعادة  التعيني  من   30 إىل   60 دقيقة، اعمتادًا  عىل  مقدار  

البيانات  اليت  جيب  حموها .

. Reset  عندما  تكون جاهزًا،  انقر  فوق  إعادة  التعيني

تبدأ إعادة  التعيني، بدءًا  من  شاشة   التحضري  إلعادة  التعيني .

 ستبني النسبة  املوئية مدى  قرب  لك  مرحلة  من  مراحل إعادة  التعيني   

وسيمت  إعادة  تشغيل  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك  عدة    من  االنهتاء .

مرات،  مث  سي ظهر إما  شاشة  سوداء  علهيا  شعار    Windows أو  امس 

.            

لك هذه  الشاشات  يه جزء  طبييع  من  معلية  إعادة  التعيني .

اإلنهتاء 

عندما  ترى  شاشة  تطالبك   بتحديد  لغة،  فقد   مت إعادة  تعيني  جهاز  

المكبيوتر  اخلاص  بك  وهو  جاهز  لإلعداد .

      
      

        
   

 

 

 تأكيد

البيانات  حمو

التشغيل  قيد

 حستتا ،Confirm كيدتأ وقف لنقرا بعد
 نسخ راءإلج ريةأخصةفر بقلساا لكلملا
 زالتالورصأوتملفا ألي يطحتياا

 ترلمكبيوا زجها عىل ودةوجم

       
     

التعيني   إلعادة  التحضري
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 مرحلة لك قرب مدى املوئية النسبة ستبني
 االنهتاء من التعيني إعادة مراحل من
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