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اإلعداد  مكبيوتر   Windows احملمول :
جعل  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك  آمنًا  وجاهزًا  لالستخدام .

ويتيح  لك  اإلعداد  اختيار  بعض   تتيح  لك  معلية  اإلعداد  جعل  المكبيوتر  اخلاص  بك  جاهزًا  لالستخدام  اليويم .

اخليارات  املهمة،  واالتصال  باإلنرتنت،  وإنشاء  حساب  حىت  تمتكن  من  تجسيل  الدخول  إىل  جهاز المكبيوتر  اخلاص  

بك  بشلك  آمن .

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

 Windows   ارجع  إىل  دليل  مكبيوتر  ،Windows 10  ملزيد  من  املعلومات حول .Windows 10  هو
جيب  أن  يكون لديك  امس  ولكمة  املرور  لشبكة   Wi-Fi املزنلية  اخلاصة بك،   األمان  واخلصو صية . احملمول :

وإذا  كنت  تستخدم  املاوس،  فتأكد  من  توصيله  بشلك  حصيح .

إلمكال  اإلعداد،  ستحتاج  أيضًا  إىل  رمق  هاتفك  احملمول،  أو  رمق  اهلاتف  احملمول  ألحد  أفراد  العائلة  أو  

األصدقاء .

اخلطوات  األوىل 

 عادة ما  يبدأ  تشغيل  جهاز  المكبيوتر  الذي  يعمل  بنظام   Windows مع  شاشة  

ولكن  بعد  إعادة  التعيني،  وعندما  يكون  المكبيوتر  جديدًا،   تجسيل  الدخول .

ستوجهك  العملية،   هناك  بعض  األسئلة  اليت  حتتاج  إىل  اإلجابة  علهيا  أوال .

اليت  تمسى  إعداد  Windows 10،  خالل  هذه  اإلجراءات .

إذا  اكن  جهاز المكبيوتر  اخلاص  بك  يعرض بالفعل  شاشة  تجسيل  الدخول  واكنت  
حلسابك،  فقد  مت إعداد   Windows 10 من  قبل  عىل  جهاز المكبيوتر  اخلاص  

بك  وميكنك  االنتقال  إىل  الدورة  التدريبية  التالية .

حىت  إذا  مت  إعداد  جهاز المكبيوتر  اخلاص  بك  من  قبل، فإن  األمر  يستحق  

املتابعة  مع  هذا  الدليل  ملعرفة  العملية، يف  حالة  احتياجك  إلعادة  التعيني  أو  

احلصول  عىل  جهاز  مكبيوتر  جديد .

ً

ً

 جتهز معلية  اإلعداد  جهاز  المكبيوتر   ّ

اخلاص  بك  لالستخدام  اليويم،  وتتيح  لك  

إنشاء  حساب  لتجسيل  الدخول  إىل  جهاز  

المكبيوتر  اخلاص  بك  بشلك  آمن 
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Cortana   اللغة  وكورتانا

إذا  رأيت  قامئة  باللغات،  فميكنك  اختيار  اللغة  اليت  سيستخدمها  المكبيوتر  
لتعلميات  اإلعداد .

مق  بالمترير  خالل  القامئة  حىت  ترى  اإلجنلزيية (اململكة  املتحدة ) وانقر  
هذا  جيعل  المكبيوتر   يهتىج األشياء  بطريقة  أسرتاليا .  فوقها  لتحديدها .

مث  انقر  فوق  نعم .

ميكنك  تغيري  اللغة  يف   إذا  مل  يعرض  المكبيوتر  قامئة  اللغات،  فال  تقلق .
وقت  الحق . بدال من  ذلك،  سيمت  االنتقال   مبارشة إىل  اخلطوة  التالية :

. Cortana  التعريف  ب

  ،Windows 10  أهنا  مساعد  الصوت  والبحث  يف Cortana   ستوحض

وبعد  حلظة  ستتغري  الشاشة  للتحقق  من  منطقتك .

ميكنك  إيقاف  تشغيل  صوت   Cortana من  خالل  النقر  عىل  أيقونة  

امليكروفون  الصغرية  يف  أسفل  يسار  الشاشة،  حىت  ال  تقرأ  مجيع  

التعلميات  اليت  جيب  اتباعها .

نسق  املنطقة  ولوحة  املفاتيح 

بعد  ذلك،  سيسأل  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك  لنبدأ  باملنطقة،  هل  هذا  حصيح؟ 

مث  انقر  فوق  نعم  لملتابعة . مق  بالمترير  ألعىل  القامئة  للعثور  عىل  أسرتاليا،  وانقر  علهيا  مرة  واحدة  لمتيزيها .

هذا   من  اآلمن  إخبار  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك  أنك  تعيش  يف  أسرتاليا .

ال  يعيط  عنوان  مزنلك،  لكنه  يتأكد  من  حصولك  عىل  مجيع  التحديثات  
واملعلومات  الصحيحة  ألسرتاليا .

يف  أسرتاليا،  نستخدم  نسق   الواليات  املتحدة  الدويل   حان  الوقت  الختيار  نسق  لوحة  املفاتيح .

حدد  هذا  من  القامئة  بالنقر  فوقه،  مث  انقر  فوق  نعم . . United States International

إذا  اكن  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك  يسأل  معا  إذا  كنت  ترغب  يف  إضافة  نسق  لوحة  مفاتيح  ثاين،  مفا  عليك   
. Skip  سوى  النقر  فوق  ختيط

       
    

 يه،Cortana بـ اخلاصة األيقونة يه هذه
 Windows يف والبحث الصوت مساعد

ّ

ًً

ِّ
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االتصال  باإلنرتنت 

سيطلب   إعداد   Windows 10 اآلن  االتصال  باإلنرتنت .

تأكد  من  حصولك  عىل  امس  ولكمة  املرور  اخلاصة  بشبكة   Wi-Fi املزنلية  يف  ماكن  قريب .

 Wi-Fi  عادة  ما  تكون  شبكة  1.  ستظهر  قامئة  بشباكت   Wi-Fi القريبة .
املزنلية  يف  األعىل،  لكن  إذا  مل  تكن  كذلك  ،  فراجع  القامئة  للعثور  علهيا .

 2.  انقر  فوق  امس  شبكة   Wi-Fi املزنلية  لمتيزيها،  مث  انقر  فوق  اتصال 
سوف  يظهر  مربع  يسأل  عن  لكمة  املرور . . Connect

 3.  كن  حذرا  إلدخال  لكمة  املرور  بالضبط،  ومطابقة  مجيع  احلروف  
الكبرية  والرموز .

إذا  مل  تحجن،  فقد  تكون  قد  أدخلت   4.  انقر  فوق  التايل   Next لالتصال .
ال  تقلق،  ميكنك  احلصول  عىل  أكرب  عدد   لكمة  املرور  بشلك  غري  حصيح .

انقر  فوق  امس  شبكة   Wi-Fi املزنلية  مرة  أخرى،   ممكن  من  احملاوالت !

وحاول  مرة  أخرى .

 5.  سيتصل  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك  بشبكة    Wi-Fi املزنلية،  ويكون 
جاهزًا  لملتابعة  عندما  ترى  اللكامت   Connected, secured حتت  

امس  شبكة   Wi-Fi املزنلية  اخلاصة  بك .

عندما  تكون  مستعدًا،  انقر  فوق  التايل   Next لملتابعة .

Windows 10   اتفاقية  ترخيص
ستعرض  الشاشة  التالية  اتفاقية  ترخيص  مفصلة  للغاية  الستخدام   Windows 10. هناك  الكثري  من  املعلومات  هنا،  

عندما  تكون  مستعدًا  لالسمترار،  انقر  فوق  قبول   Accept لملتابعة . لذا  ميكنك  أخذ  الوقت  يف  قراءة  الرشوط .

معل  حساب   Microsoft جديد 

هذا  يبقيك  آمنًا  ومينع  األخشاص    يف  لك  مرة  تستخدم  فهيا  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك،  ستحتاج  إىل  تجسيل  الدخول .
غري  املرصح  هلم  من  الوصول  إىل  امللفات  واملعلومات  اخلاصة  بك .

      
      

  

ً

املزنلية، Wi-Fi شبكة امس جتد عندما

لكمة أدخل مث Connect فوق انقر

 بك اخلاصة املرور



beconnected.esafety.gov.au44 

مكبيوتر Windows احملمول: اإلعداد

ميكنك  القيام  بذلك  باستخدام  رمق  هاتف  محمول  أو  عنوان  بريد   لتجسيل  الدخول،  حتتاج  أوال  إىل  إنشاء  حساب .

إلكرتوين  لديك  بالفعل،  ولكن  بالنسبة  هلذا  الدليل،  سننشئ  حساب   Microsoft جديد  بعنوان  بريد  إلكرتوين  

 outlook.com جماين .

. Get a new email address  1 .  انقر  فوق  احلصول  عىل  عنوان  بريد  إلكرتوين  جديد
ال  جيب  أن  يكون هذا   2 .  سيطلب  منك  المكبيوتر  اختيار  امس  مستخدم .

هو  امسك احلقييق، بل  ميكن  أن  يكون  ما تريد،  لكن  جيب  أال  يتضمن  
. Next  عندما  تكتبه  يف املربع، انقر  فوق  التايل مسافات .

3 .  إذا  اكن  امس  املستخدم اخلاص  بك  مأخوذ  من  قبل  خشص  آخر،  فسوف  
اكتب  امس   يطلب  منك  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك  اختيار  يشء  خمتلف .

مستخدم  جديد  يف املربع،  وانقر فوق  التايل   Next مرة  أخرى .

4 .  ال  تستخدم  نفس  لكمة  املرور  مثل  أي  بريد  إلكرتوين  أو  حساب  آخر .
هذا  جيعل  من  الصعب  عىل  اآلخرين  مختني  لكمة  املرور  اخلاصة بك  

والوصول  إىل  معلوماتك.

      
      

      
 

Sign in with
Microsoft 

 تجسيل Microsoft حساب إنشاء لك يتيح
المكبيوتر جهاز إىل آمن بشلك الدخول

إلكرتوين بريد عنوان باستخدام بك اخلاص

outlook.com جماين 

عادة  ما  يكون  استخدام   Cortana آمنًا،  ألن  صوتك  
سيمت  تشفريه  أوال  حىت  ال  يفهمه  أحد .

تذكر  االحتفاظ  بجسل  المس  املستخدم ولكمة   . Next  5 .  أدخل  لكمة  مرور  قوية  وانقر فوق  التايل
املرور  اجلديدة يف ماكن  آمن .

إضافة  معلومات  إىل  حساب   Microsoft اخلاص  بك 

لملساعدة  يف  احلفاظ  عىل  أمان  حسابك  وأمان  المكبيوتر  اخلاص  بك،  ميكنك  إضافة  بعض  املعلومات  

هذا  حسنًا  القيام  به  ويضمن  لك  فقط  استخدام  حساب   Microsoft اخلاص  بك . عن  نفسك .

ً

ً

https://outlook.com
https://outlook.com
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إنه  أمر  صعب  بعض   ِّدد تارخي  ميالدك . ّأكد  بلدك كأسرتاليا،  وح 1 .  أوالً،  
حتتاج إىل  النقر  فوق  لك  مربع  تارخي،  والعثور  عىل  اليوم   اليشء :

والهشر الصحيحني  من  القامئة،  مث النقر  فوق  عالمة حص   tick يف  

أسفل  يسار القامئة .

2 .  إذا  مل  تنقر  عىل  عالمة  حص  لتعيني  تارخي  ميالدك،  فلن  تمتكن  من  
. Next  عندما  تكون جاهزًا،  انقر  فوق  التايل املتابعة .

هذا  حىت   3 .  سوف  يطلب  منك  إعداد   Windows 10 رمق  هاتف .
يمتكن  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك  من  إرسال  رسالة  نصية  برمز  أمان  

إذا  مل  يكن  لديك  هاتف  محمول،  فميكنك   إذا  احتاج  األمر  إىل  ذلك .
استخدام  رمق  صديق  أو  أحد أفراد  األرسة،  طاملا  ميكنك  الوصول  

إىل  هواتفهم  إذا  كنت  يف حاجة إلهيا .

عندما  تكون   4 .  انقر  فوق  مربع  النص  واكتب رمق  اهلاتف احملمول .
. Next  مستعدًا  لملتابعة  ، انقر  فوق  التايل

إعداد  رمق   PIN حلساب   Microsoft اخلاص  بك 

إذا  اكن  المكبيوتر  اخلاص  بك  حيتوي  عىل  اكمريا  ويب،  فسيخربك   إعداد   Windows 10 كيف  ميكنك  استخدام  
انقر  فوق  ختيط   Skip إلعداد  هذا  الحقًا . وجهك  لتجسيل  الدخول،  بدال  من  لكمة  املرور  اخلاصة  بك .

يضيف  استخدام  رمق   PIN مزيدًا  من  األمان،  لذا  اخرت  

رمقًا  من  ستة  أرقام  يهسل  عليك  تذكره  ولكن  يصعب  عىل  

اآلخرين  مختينه .

ستحتاج  بعد  ذلك  إىل  إنشاء  رمق   PIN جلعل  تجسيل  الدخول  أرسع  وأكرث  أمانًا .

انقر  فوق   Create PIN للبدء .

     
     

    

   

 بك اخلاص Microsoft حساب يتطلب
 البلد مثل الخشصية، املعلومات بعض

ميالدك وعيد بلدك  أدخل

 البلد

 أسرتاليا

ميالدك وتارخي فيه تعيش الذي

ً
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1 .  اخرت  رمق   PIN جديد  مكونًا  من  ستة  أرقام،  ولكن  تأكد  من  عدم  استخدام  
تارخي  ميالدك  أو  تارخي  ميالد  أحد  أفراد  العائلة  أو  األرقام  املتسلسلة  أو   

األرقام  املتكررة .

. Enter  اجلديد يف  املربع  األول،  مث اضغط  عىل PIN   2 .  اكتب  رمق
3 .  حتتاج  اآلن  إىل  تأكيد  رمق  PIN،  عن  طريق  كتابته  مرة  أخرى  يف املربع  

الثاين،  للتأكد  من  معرفتك  به !

4 .  إذا اعتقد  جهاز المكبيوتر اخلاص  بك  أنه من الهسل  للغاية  مختني  رمق   
 PIN اخلاص  بك،  فسيطلب  منك  اختيار  يشء  خمتلف .

. OK  اجلديد  وتأكيده،  انقر  فوق  موافق PIN   5 .  عند  إدخال  رمق

ختيط  مزيات  إضافية  يف  الوقت  احلايل 

لكهنا  اختيارية  وميكن  إعدادها   حيتوي    Windows 10 عىل  الكثري  من  املزيات  وحيب  أن  خيربك  بلك  يشء  عهنا !

عندما  تظهر  الشاشات  واحدة  تلو    يف  الوقت  احلايل،  ميكنك  فقط  ختيط  الشاشات  القليلة  التالية . يف  وقت  الحق .
األخرى،  انقر  فوق :

.No   1 . ال
.Do it later   2 . افعلها  الحقا

. Only save files to this PC  3 . فقط  إحفظ  امللفات  عىل  هذا  المكبيوتر
.Decline   4 . أرفض

اختيار  إعدادات  اخلصوصية 

هناك  عدد  غري  قليل،  لذلك  يف  الوقت  احلايل،  ميكنك  النقر  فوق   توفر  الشاشة  التالية  خيارات  إلعدادات  اخلصوصية .
املفتاح  املوجود  جبانب  لك  خيار  إليقاف  تشغيله .

عندما  تقوم  بإيقاف  تشغيلها  مجيعها،  انقر  فوق    هذا  جيعل  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك  آمنًا  ومأمونًا  قدر  اإلماكن .

. Accept  قبول

اخلطوات  الهنائية 

ستظهر   Cortana مرة  أخرى  لترشح  أن  جهاز  المكبيوتر   لقد  انهتى  إعداد   Windows 10 عىل  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك !

اخلاص  بك  يعمل  عىل  االنهتاء  من  اإلعداد .

  ،Edge  عندما  ترى  يف  الهناية  متصفح  الويب سيمت  إعادة  تشغيل  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك  وإظهار  الشاشات  املختلفة .

وبعض  النصاحئ  للبدء،  يكون  اإلعداد  مكمتل !

         
      

رمق دأك مث األول، املربع يف PIN رمق اكتب  

PIN الثاين املربع يف كتابته طريق عن

ّ




