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األمان  واخلصوصية  مكبيوتر   Windows احملمول :
.Windows 10   احلفاظ  عىل  السالمة  واألمان  عند  استخدام  نظام

محتي  شاشات  تجسيل  الدخول  والقفل  جهاز  المكبيوتر   حيتوي   Windows 10 عىل  مزيات  سالمة  وأمان  قوية  للغاية .

وتساعد  مزية   Windows Security يف  إيقاف   اخلاص  بك  ومتنع  اآلخرين  من  الوصول  إىل  معلوماتك  دون  إذنك .

الفريوسات  والهتديدات  األخرى .

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

جيب  عليك  أيضًا    Windows 10. ملزيد  من  املعلومات  حول  Windows 10،  ارجع  إىل  الصفحة   5 من  هذا  الدليل .
التحقق  من  أن  المكبيوتر  اخلاص  بك  متصل  بشبكة   Wi-Fi املزنلية  واإلنرتنت،  وإذا  كنت  تستخدم  ماوسًا،  فتأكد  من  أنه  

موصول  بشلك  حصيح .

ستحتاج  أيضًا  إىل  لكمة  املرور  أو  رمز   PIN الذي  مقت  بإنشائه  عند  إعداد  المكبيوتر  ألول  مرة .

اخلطوات  األوىل 

لتجسيل  الدخول،  ستحتاج  إىل   عندما  يعرض  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك  شاشة  تجسيل  الدخول،  يكون  مقفل  ومأمون .

لكمة  املرور  أو  رمز   PIN اخلاص  باحلساب  الذي  تستخدمه  عىل  هذا  المكبيوتر .

لتجسيل  الدخول :

 1.  حتقق  من  أن  شاشة   تجسيل  الدخول  تعرض  امسك .
 Enter    إذا  اكن  لك  ما  ميكنك  رؤيته  هو  الوقت،  اضغط  عىل

عىل  لوحة  املفاتيح  لرؤية  امسك  وعنوان  الربيد  اإللكرتوين   

اخلاص  حبسابك .

 2.  حتقق  مما  إذا  اكن  املربع  األبيض  حتت  امسك  حيتوي  عىل  
لكمة  مرور  أو  رمز   PIN مكتوب  فيه .

 3.  إذا  اكن  حيتوي  عىل  لكمة  مرور،  أدخل  لكمة  املرور  حلسابك،  مث 
. Enter  اضغط  عىل

إذا  مل  يفتح  . PIN  أدخل  رمز  ،PIN  4.  إذا  اكن  حيتوي  عىل   رمز 
جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك  بعد  كتابة  الرمق  األخري،  مفا  عليك   

. Enter  سوى  الضغط  عىل

      
       

 المكبيوتر جهاز إىل الدخول بتجسيل مق
مرور لكمة أو PIN رمز مع بك اخلاص

 5. ختتيف  شاشة  تجسيل  الدخول  ويظهر  سطح  املكتب .
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كيفية  تأمني  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك 
من  املهم  تأمني  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك  لكام  كنت  ال  تستخدمه  محلاية  معلوماتك .

الطريقة  1: إيقاف  تشغيله !

جيب  عليك   مت  تصممي   Windows 10 حبيث  يكون  من  اآلمن  الضغط  عىل  زر  الطاقة  عند  االنهتاء  من  العمل .
حفظ  معلك  وإغالق  أي  تطبيقات  مفتوحة  أوال .

الستخدامه  مرة  أخرى،  مق   وسيمت  إيقاف  تشغيل  المكبيوتر . مث  اضغط  عىل  زر  الطاقة  لفرتة  وجزية  مرة  واحدة .
بتشغيله  وتجسيل  الدخول  باستخدام  رمز   PIN أو  لكمة  مرور  اخلاصة  بك .

الطريقة  2: قفل  المكبيوتر 

إذا  كنت  حباجة  إىل  االبتعاد  عن  المكبيوتر  للحظة،  وال  ترغب  يف  إغالق  مجيع  تطبيقاتك،  فميكنك  قفل  الشاشة .
هذا  ال  حيفظ  معلك،  لذلك  مفن  األفضل  حفظ  ما  تفعله  أوال،  عىل  سبيل  اإلحتياط .

لقفل  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك :

 1.  انقر  فوق  زر  البدء  يف  الزاوية  اليرسى  السفىل .
هذه  يه   2.  عىل  يسار   قامئة  البدء،  احبث  عن  الدائرة  الصغرية .

أيقونة  حساب  املستخدم  اخلاص  بك .

 3.  انقر  فوق  األيقونة  جلعل  القامئة  تظهر،  ويف  هذه  القامئة،  
. Lock  انقر  فوق  قفل

 4. سوف  تظهر  شاشة  القفل،  واليت  تبني  الوقت .
 5.  لتجسيل  الدخول  مرة  أخرى،  اضغط  عىل  أي  مفتاح  عىل  لوحة 

املفاتيح  إلظهار  شاشة     .

 6.  مق  بتجسيل  الدخول  باستخدام  لكمة  املرور  أو  رمز    PIN اخلاص 
بك،  وسيظهر  سطح  املكتب،  مكا  اكن  هيلع  بالضبط  قبل  قفله .

الطريقة  3: القفل  التلقايئ  

وقد  يؤدي   إذا  مل  تفعل  أي  يشء  عىل  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك  لفرتة  من  الوقت،  فسيمت  قفل  نفسه  تلقائيًا .
ذلك  أيضًا  إىل  إيقاف  تشغيل  الشاشة .

إذا  مل  حيدث   لتنشيط  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك،  اضغط  عىل  رشيط  املسافة  عىل  لوحة  املفاتيح  مرة  واحدة .

يشء،  اضغط  عىل  زر  الطاقة  لفرتة  وجزية .

 Windows 10 مستخدم حساب أيقونة   

 واخلصوصية األمان :احملمول Windows مكبيوتر

ً

ً

الدخولتجسيل

مث  مق  بتجسيل  الدخول  باستخدام  رمز   PIN أو  لكمة  املرور  اخلاصة  إللغاء  فقل  المكبيوتر .
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كيف  يستخدم  ويندوز   10 اإلخطارات 

من  وقت  آلخر،   يقوم  نظام   Windows 10 بعمل  الكثري  يف  اخللفية  للحفاظ  عىل  حتديث  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك  ومحايته .

سوف  يتيح  لك  معرفة  ما  يقوم  به  من  خالل  عرض  إخطار .

تظهر  اإلخطارات  يف  أسفل  ميني  الشاشة،  وميكن  للتطبيقات  ومواقع  الويب  األخرى  إرسال  اإلخطارات  أيضًا .

ختتيف  معظم  اإلخطارات  بعد  حلظة،  مما  يعين  أهنا  ليست  عاجلة  أو  مهمة .

إذا  اكن  اإلخطار  من  تطبيق  أو  موقع  تثق  فيه،  فميكنك  النقر  فوقه  ملزيد  من  
املعلومات  حول  ما  جيب  القيام  به  بعد  ذلك .

كيف  يرسل  ويندوز   10 إخطارًا  عاجال 

يف  بعض  األحيان  حيتاج    Windows 10 إىل  إخبارك  بيشء  مهم .
ويمت  ذلك  عن  طريق  إرسال  إخطار  منبثق  يبىق  عىل  شاشتك  إىل   

أن  تتخذ  إجراءًا  ملعاجلته .

 Windows 10   تظهر  بعض  إخطارات

يف  منتصف  الشاشة  وتوقف  لك  ما  تقوم  
يوحض   به  مؤقتًا  حىت  تقوم  باختاذ  إجراء .

املثال  املقابل  أن   Windows 10 حيتاج  

ستحتاج  إىل   إىل  تثبيت  حتديث  مهم .

النقر  فوق  زر  لبدء  التحديث،  أو  إخبار  جهاز  
المكبيوتر  اخلاص  بك  مىت  جيب  القيام  هبذا  

التحديث  الحقًا .

        

Update now 

Your device needs the latest security updates 
Microsoft can't install important security updates on your PC until you install the most current 
version of Windows 10. 

Select Update Now and you can continue working while this 5GM download happens in the background 
(internet access fees may apply). 

0% Downloaded 

Learn More Remind me later 

 عهنا يبلغون اليت املسألة حل مبجرد العاجلة اإلخطارات ستختيف

   

ستختيف  اإلخطارات  العاجلة  مبجرد  حل  

املشلكة  اليت  يبلغون  عهنا .

     
    

Windows Firewall is off! 

Fix now 

 عىل املهمة اإلخطارات ستبىق
إجراءًا تتخذ حىت الشاشة

 واخلصوصية األمان :احملمول Windows مكبيوتر

َ

ً
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كيف  حيميك   Windows 10 من  الفريوسات 

 Windows 10 يتضمن   Windows Security مدجمة  تعمل  يف  اخللفية  للحفاظ  عىل  سالمة  المكبيوتر  
اخلاص  بك .

للتحقق  من  أن   Windows Security يعمل :

إذا  مل  تمتكن  من    1.  احبث  عن  درع  أبيض  يف  أسفل  ميني  الشاشة .
رؤيته،  انقر  فوق  الهسم  الصغري  لعرض  بعض  األيقونات  اإلضافية،  

انقر  عىل  الدرع . وسيكون  الدرع  بيهنا .

ميكنك  استكشاف   . Windows Security  2.  سيمت  فتح  قامئة 
هذه  القامئة  ملعرفة  طرق   Windows Security يف  محاية  جهاز  

المكبيوتر  اخلاص  بك .

 3.  إذا  اكنت  هناك  مشلكة  يف  األمان،  فستظهر  اإلرشادات  اخلاصة  مبا  
ميكنك  إغالق  القامئة  بالنقر  فوق  عالمة   جيب  فعله  يف  هذه  القامئة .

 X يف  الزاوية  الميىن  العليا .

 Windows Security أيقونة 

باإلضافة  إىل  Windows Security،  قد  ترغب  يف  رشاء  برناجم  ماكحفة  الفريوسات  

انتبه  إىل   ميكنك  رشائه  من  متجر  أو  موقع  عىل  شبكة  اإلنرتنت . للحصول  عىل  محاية  إضافية .

أن  برناجم  ماكحفة  الفريوسات  عادة  ما  يكون  له  تاكليف  اشرتاك  مسمترة،  لذا  تأكد  من  قراءة  

التفاصيل  الدقيقة  بعناية  قبل  االشرتاك .

حظر  اكمريا  الويب  اخلاصة  بالمكبيوتر 

للتحقق  مما  إذا  اكن  المكبيوتر   حتتوي  معظم  أجهزة  المكبيوتر  عىل  اكمريا  صغرية  مدجمة  تمسى  اكمريا  الويب .

اخلاص  بك  حيتوي  عىل  اكمريا  ويب،  انظر  إىل  اجلزء  العلوي  من  الشاشة  للكشف  عن  دائرة  صغرية .

هذه  الاكمريا  مفيدة  إلجراء  ماكملات  الفيديو،  وسيعمل  المكبيوتر  تلقائيًا  عىل  تشغيلها  عندما  حتتاج  إلهيا .

عىل  الرمغ  من  أنه  من  غري  احملمتل،  مفن  املمكن  لخشص  آخر  الوصول  إىل  الاكمريا  وتشغيلها  دون  إذنك .

للحامية  من  هذا  األمر،  ببساطة  مق  بوضع  قطعة  صغرية  من  رشيط  الصق  عىل  الاكمريا !

األمان  واخلصوصية  مكبيوتر   Windows احملمول :
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Windows 10   لك  يشء  عن
لك  ما  حتتاج  ملعرفته  حول  Windows 10،  مبا  يف  ذلك  ما  هو،  وكيفية  التحقق  مما  إذا  اكن  لديك،  وكيفية  تركيبه  عىل  

جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك  إذا  مل  يكن  لديك .

ما  هو   Windows 10 وملاذا  أحتاجه؟ 
حتتاج  مجيع  أجهزة  المكبيوتر  إىل  نوع  خاص  من  الرباجم  للعمل  تمسى  نظام  التشغيل. Windows 10 هو  نظام  تشغيل  

.Microsoft   مت  تصمميه  وبيعه  بواسطة

يتيح   Windows 10 جلهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك  فتح  املستندات  واالسمتاع  إىل  املوسيىق  ومشاهدة  مقاطع  الفيديو  

مكا  يوفر  جلهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك  أحدث  مزيات  األمان   وإرسال  رسائل  الربيد  اإللكرتوين  وتصفح  اإلنرتنت  واملزيد .

وبالتايل  حيمهيا  من  الفريوسات  والهتديدات  األخرى .

  ،Windows  ستحتاج  إىل  أحدث  إصدار  من  ،Windows   ملتابعة  دورات  المكبيوتر  املكتيب  والمكبيوتر  احملمول  بنظام

.Windows 10   وهو

كيف  ميكنين  معرفة  ما  إذا  اكن  لدي  Windows 10؟ 

تأيت  معظم  أجهزة  المكبيوتر  اجلديدة  مع  Windows 10،  وجيب  أن  حيتوي  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك  عىل  ملصق  

رمسي  إلظهار  أن   Windows 10 مثبت .

إن  أفضل  طريقة  للتأكد  من  أن  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك  حيتوي   ولكن  بالطبع،  ميكن  أن  تتالىش  هذه  امللصقات  وتسقط .

عىل  Windows 10،  هو  تشغيله  ومعرفة  ما  إذا  اكن   Windows 10 يبدأ .

عند  بدء  التشغيل،  سرتى  العديد  من  الشاشات  املختلفة،  مثل  شعار  الرشكة   اضغط  عىل  زر  الطاقة  لتشغيل  المكبيوتر .

مبجرد  انهتاء  المكبيوتر  من  بدء  التشغيل،  يعرض   املصنعة  أو  بعض  املعلومات  التقنية،  لكهنا  ستكون  جاهزة  لإلختفاء .

عليك  أحد  الشاشات  التالية :

  ،Hi there! I’m Cortana  إذا  رأيت  شاشة
هذا  يعين  أن  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك  مثبت  

هيلع   Windows 10 بالفعل  وجيب  فقط  
إعداده  قبل  أن  تمتكن  من  استخدامه .

       
       

مثبت، Windows 10 أن Cortana شاشة رظهت  
 بك اخلاص المكبيوتر جهاز عىل إعداده جيب ولكن

 واخلصوصية األمان :احملمول Windows مكبيوتر

ُ

ُ
ِ
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اإلعداد  خالل  معلية  اإلعداد . عندما  تكون  مستعدًا  للقيام  بذلك،  ستساعدك  الدورة  التدريبية  لمكبيوتر   Windows احملمول :

:Windows 10   هناك  شاشتان أخريان  قد  ترامها  إذا  اكن  جهاز المكبيوتر  اخلاص  بك  حيتوي بالفعل  عىل

إذا  رأيت صورة  مع  الوقت يف الزاوية   
اليرسى  السفلية،  فهذه  شاشة القفل  

ل  Windows 10. اضغط  عىل  رشيط  
املسافة  إلظهار  شاشة  تجسيل  الدخول .

 Windows 10 ل القفل شاشة هذه    

إذا  رأيت صورة  ملف  تعريف  كبرية  مستديرة،  
  ،PIN   وماكنًا لوضع  لكمة  مرور  أو  رمز

فهذه يه شاشة  تجسيل  الدخول،  وهذا  

يعين  أن  جهاز المكبيوتر  اخلاص  بك  حيتوي ع

 Windows 10. لدى  إصدارات  أخرى  من  
 Windows شاشات  تجسيل  الدخول  أيضًا،  

لكن  ميكنك  التفريق  بيهنا  ألن  لدهيا  صورًا  

خشصية  مربعة  وصغرية .

 

            
            

      

لكن اليشء، بعض خمتلفة بك اخلاصة الدخول تجسيل شاشة تبدو  قد
 جهاز فإن هذه، مثل ومستديرة كبرية الخشيص امللف صورة اكنت إذا

 Windows 10 عىل بالفعل حيتوي بك اخلاص المكبيوتر

إذا  رأيت  أي  نوع  آخر  من  الشاشة،  فلن  يكون  لدى  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك   Windows 10 مثبت . للحصول  عىل  
 Windows 10 عىل  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك،  ستحتاج  إىل  رشائه،  وسيوحض  لك  هذا  الدليل  كيف  تشرتيه .

 واخلصوصية األمان :احملمول Windows مكبيوتر

ىل

ّ
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ماذا  لو  اكن  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  يب  مستعمل؟ 
إذا  تلقيت  للتو،  أو  اشرتيت،  جهاز  مكبيوتر  مستعمل،  مفن  األفضل  إجراء  إعادة  تعيني  اكملة  قبل  املتابعة .

سيؤدي  إجراء  إعادة  التعيني  إىل  إزالة  التفاصيل  الخشصية  لملالك  وامللفات  والرباجم،  وسيجهز  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك  

ميكنك   التحضري  لإلعداد  كيفية  القيام  بذلك . سوف  توحض  لك  الدورة  التدريبية  لمكبيوتر   Windows احملمول : لإلعداد .

القيام  هبذه  الدورة  التدريبية  عندما  تكون  مستعدًا .

كيف  أحتقق  من  حتديث  Windows 10؟ 

يقوم بذلك  عن  طريق  تزنيل   يعمل    Windows 10 دامئًا يف اخللفية  للتأكد  من  حتديث  جهاز المكبيوتر  اخلاص  بك .

التحديثات  وتثبيهتا  تلقائيًا .

ولكن  إذا  مل يمت  تشغيل  جهاز المكبيوتر  اخلاص  بك  لفرتة  من  الوقت،  أو  اشرتيته  للتو،  فقد  ترغب  يف التحقق  من  وجود  أي  

حتديثات صدرت  أثناء  عدم  استخدام  جهاز المكبيوتر  اخلاص  بك .

قبل  البدء،  تأكد  من  اتصال  المكبيوتر  باإلنرتنت  عرب  شبكة   Wi-Fi املزنلية .

. Start  1.  مع  عرض  المكبيوتر  لسطح  املكتب،  انقر  فوق  ابدأ 
 2.  يف  أقىص  يسار  اللوحة  اليت  تظهر،  انقر  فوق  أيقونة  الرتس .

تفتح  لوحة  إعدادات   Windows الرئيسية .

 3.  يف  لوحة  إعدادات   Windows الرئيسية،  احبث  عن 
التحديث  واألمان  Update & Security،  وانقر  فوقه .

انقر  فوق  . Windows Update  4.  تظهر  خيارات  حتديث 
املربع  الرمادي  الذي  يشري  إىل  التحقق  من  وجود  حتديثات  

.Check for updates 

سيبحث  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك  عن  أي  حتديثات  مل  يقم  هبا  بعد  وتزنيلها .

بدال  من  جمرد  تثبيته  يف  اخللفية،  وسيظهر  مربع   يف  بعض  األحيان،  سيحصل   Windows 10 عىل  حتديث  رئييس .
منبثق  عىل  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك  يسألك  معا  إذا  اكن  الوقت  مناسب  لك  لتتوقف  عن  العمل،  ويطلب  منك  االنتظار  

 .Windows 10  لبضع  دقائق  أثناء  تثبيت  التحديث  وإعادة  تشغيل

ال   سيؤدي  ذلك  إىل  ترقية  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك  إىل  إصدار  جديد  من  Windows 10،  مع  مزيات  وحتسينات  إضافية .

تقلق،  فهذه  التحديثات  جمانية !

    
  

للتحقق Windows Update فوق انقر

 املتاحة التحديثات من

 واخلصوصية األمان :احملمول Windows مكبيوتر
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كيف  ميكنين  التحقق  من  إصدار   Windows 10 الذي  لدي؟ 

ميكنك  التحقق  من  إصدار    Windows 10 اخلاص  بك  يف  

. Windows  إعدادات

نظرا  ألن   إعدادات   Windows جيب  أن  تظل  مرئية،  وأن  خيارات  

حتديثات    Windows مفتوحة،  مق  بالمترير  ألسفل  الصفحة  باملاوس  

. OS build info  للعثور  عىل  معلومات  بناء  نظام  التشغيل

انقر  فوقها،  ويف  الشاشة  التالية،  ميكنك  رؤية   اإلصدار  حتت  
. Windows  مواصفات

إذا  مل  يكن  رمق  اإلصدار  1903،  فقد  تبدو  بعض  الشاشات  املوجودة  يف  مقاطع  
الفيديو  خمتلفة  قليال  عن  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك،  ولكن  ال  يزال  بإماكنك  

املتابعة  مع  معظم  اخلطوات،  ومشاهدة  األجزاء  األخرى  فقط .

كيف  أحصل  عىل  أحدث  إصدار  من  Windows 10؟ 

 عادة ما  يمت  تزنيل  أحدث  التحديث  الرئييس  لنظام  التشغيل   Windows 10 عن  طريق  إعدادات   Windows يف  اخللفية .

انتقل  إىل   ولكن  ميكنك  أيضًا  احلصول  عىل  هذه   التحديثات  الرئيسية  بنفسك .

  www.microsoft.com/en-au/software-download/windows10 للحصول  عىل  
. Update Assistant Tool  إرشادات  حول  كيفية  استخدام  آداة  املساعدة  يف  التحديث

ماذا  لو  مل  يكن  لدي  نظام  Windows 10؟ 
إذا  مل  يكن  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك  يعمل  بنظام  Windows 10،  فسوف  حتتاج  إىل  رشائه  وتثبيته  عىل  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  

.Windows 10   أوال،  من  املهم  أن  تتحقق  من  أن  المكبيوتر  اخلاص  بك  ميكنه  تشغيل بك .

تعمل  مجيع  أجهزة  المكبيوتر  اليت  صنعت  بعد  عام    2015 تقريبًا  بنظام  التشغيل  Windows 10،  ولكن  إذا  مل  تكن  متأكدًا،  فميكنك  

. www.microsoft.com/en-au/windows/windows-10-specifications  معرفة  املزيد  من  املعلومات  عىل

كيف  ميكنين  رشاء  Windows 10؟ 

يمت  بيع   Windows 10 يف  معظم  حمالت  المكبيوتر،  أو  ميكنك  رشائه  

عرب  اإلنرتنت .

عند  رشاء   Windows 10 من  متجر  حميل،  فإن  ما  حتصل  هيلع  فعليًا  

. Product Key  هو  رمز  فريد  يمسى  مفتاح  املنتج

من  املهم  حقًا  االحتفاظ   مبفتاح  املنتج  اخلاص  بك يف ماكن آمن،  

.Windows 10   ألنه بدونه،  لن  يعمل
     

    
 Windows 10 منتج مبفتاح احتفظ

 آمن ماكن يف بك اخلاص

     
 

 حتت اإلصدار رؤية ميكنك
 Windows. مواصفات

 واخلصوصية األمان :احملمول Windows مكبيوتر
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لرشاء    Windows 10 عرب  اإلنرتنت  من  Microsoft،  استخدم  متصفح  الويب  لالنتقال  إىل :

.www.microsoft.com/en-au/store/b/windows 

. Pro for Workstation  و Pro   و Home   تمسى  ،Windows 10  ثالثة  إصدارات  من Microsoft    تبيع 
حتتوي  إصدارات   Pro عىل  مزيات  أفضل  للرشاكت  الكبرية،  لذا  فإن  اإلصدار  املزنيل  هو  اإلصدار  األفضل  لك !

ما  عليك  سوى  اتباع  التعلميات  املوجودة  عىل  موقع  الويب،  وستكون جاهزًا  لتثبيت    Windows 10 يف  أي  
وقت  من  األوقات !

جيب  عليك  فقط  رشاء   Windows 10 من  حمل  موثوق  به،  أو  من  

ستوفر  بعض  احملالت   Windows 10 مقابل  جزء    Microsoft نفهسا .
قد  تبدو   بسيط  من  سعره  العادي،  ولكن  هذه  النسخ  عادة  ما  تكون  مزيفة .

النخسة  املزيفة  متامًا  مثل  نخسة   Windows 10 احلقيقية،  ولكن  برصف  

النظر  عن  كوهنا  غري  قانونية،  فقد  مت  تعديلها  أيضًا،  للمساح  لملحتالني  

بالوصول  إىل  المكبيوتر  اخلاص  بك  ورسقة  املعلومات  الخشصية .

كيف  ميكنين  احلصول  عىل   Windows 10 عىل  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  يب؟ 

قبل  تثبيت  Windows 10،  من  اجليد  نسخ  ملفاتك  احتياطيًا  عىل  عصا   USB أو  حمرك  قرص  ثابت .

للحصول  عىل   Windows 10 عىل  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك،  اتبع  اإلرشادات  املتوفرة  بعد  الرشاء .

عند  رشاء   Windows 10 من  متجر  حميل،  يمت  تضمني  التعلميات  مع  مفتاح  املنتج  اخلاص  بك .

عند  رشاء   Windows 10 عرب  اإلنرتنت،  ستظهر  اإلرشادات  عىل  الشاشة .

ميكنك  احلصول  عىل  مزيد  من  املعلومات  حول  تثبيت    Windows 10 من  موقع  Microsoft،  عىل  

.www.microsoft.com/en-au/software-download/windows10startfresh 

األمان  واخلصوصية  مكبيوتر   Windows احملمول :
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