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اعدادات  النظام  مكبيوتر  Windows احملمول :
جعل  Windows 10 يعمل  بالطريقة  اليت  تريدها .

تتيح  لك  قامئة  إعدادات  Windows تغيري  الكثري  من  األشياء  حول  كيفية  معل  Windows 10،  مثل  اللغة  

اليت  يستخدمها  والتارخي  والوقت  ودرجة  سطوع  الشاشة  وإعدادات  Wi-Fi واملزيد .

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  أن  يكون  لديك  امس  ولكمة  املرور  لشبكة  Wi-Fi املزنلية  يف  متناول  اليد،  وإذا  كنت   األمان  واخلصوصية .

جيب  عليك  تجسيل  الدخول  إىل  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك،   تستخدم  املاوس،  فتأكد  من  توصيله  بشلك  حصيح .

وجيب  أن  يظهر  سطح  املكتب .

اخلطوات  األوىل 

هناك  العديد  من  الطرق  لضبط  إعدادات  Windows 10،  لكن  قامئة  إعدادات  Windows مجتعها  بهسولة  

للحصول  عىل  إعدادات  Windows عىل  الشاشة : يف  ماكن  واحد .

 1.  انقر  فوق  زر  البدء  يف  الزاوية  اليرسى  السفلية  من  سطح  املكتب .
سوف  تنبثق  قامئة  البدء .

 2.  عىل  يسار   قامئة  البدء،  احبث  عن  أيقونة  الرتس  الصغري، 
وانقر  فوقها .

 3.  تفتح  لوحة  إعدادات Windows الرئيسية  عىل  الشاشة .

حتتوي  لوحة  إعدادات Windows الرئيسية  عىل  العديد  من  األيقونات  

انقر   اليت  تتيح  لك  الوصول  إىل  خيارات  خمتلفة،  مجمعة  حسب  املوضوع .

فوق  أي  أيقونة  الستكشاف  إعدادات  هذا  املوضوع .

عند  النقر  فوق  أيقونة،  تعرض  إعدادات  Windows قامئة  عىل  اليسار،  

للعودة  إىل  لوحة  إعدادات  Windows الرئيسية،   وخيارات  عىل  الميني .

انقر  فوق  أيقونة  الصفحة  الرئيسية  Home يف  أعىل  يسار  الشاشة .

     
      

   

 ضبط Windows إعدادات لك تتيح
 ودرجة والوقت والتارخي المكبيوتر لغة

 واملزيد الشاشة سطوع
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تعيني  الوقت  والتارخي 

. Time & Language  الرئيسية،  انقر  فوق  األيقونة  املمساة  الوقت  واللغة Windows   يف  لوحة  إعدادات
ستتغري  الشاشة  إلظهار  خيارات  التارخي  والوقت  عىل  الميني،  وقامئة  عىل  اليسار .

لتعيني  الوقت  يدويًا :

1 .  احبث  عن  املفتاح  مضن   تعيني  الوقت  تلقائيًا  
 Set time automatically،  وانقر  فوقه  لتعيينه  

سوف  يتحول  املفتاح  من  األزرق   . Off  عىل   إيقاف

انظر  أسفل   تعيني  التارخي  والوقت  يدويًا   إىل  األبيض .

  Set the date and time manually وانقر  
. Change  فوق  الزر  تغيري

انقر  يف لك    2 .  ينبثق  مربع  يظهر  التارخي  والوقت  احلاليني .
من  مربعات  اليوم  والهشر  والسنة  لتحديد  التارخي  عن  طريق   

االختيار  من  القامئة  اليت  تظهر .

3 .  انقر  يف  مربعات  الساعة  والدقيقة  لتحديد  الوقت .
4 .  عندما  تكون  راضيًا  عن  التارخي  والوقت،  انقر  فوق   

تغيري   Change لتعيينه .

سيختيف  املربع  وستعود  مرة  أخرى  إىل  شاشة  خيارات  التارخي  والوقت .

تعيني  املنطقة  الزمنية 

لتعيني  منطقتك  الزمنية : سريغب  المكبيوتر  أيضًا  يف  معرفة  املنطقة  الزمنية  اليت  تعيش  فهيا .

1 .  احبث  عن  مفتاح  تعيني  املنطقة  الزمنية  تلقائيًا   Set time zone automatically switch عىل  
إذا  مت  تعيينه  عىل  قيد  التشغيل  On،  انقر  فوقه  لتعيينه   . Date & time  شاشة  خيارات  التارخي  والوقت

سيتحول  املفتاح  من  األزرق  إىل  األبيض . . Off  عىل  إيقاف

2 .  احبث  يف  املربع  املوجود  أسفل   املنطقة  الزمنية  لرؤية  املنطقة  الزمنية  احلالية  اليت  يستخدمها  جهاز  
المكبيوتر  اخلاص  بك .

مق  بالمترير  خالل  القامئة  للعثور  عىل   3 .  إذا  مل  يكن  ذلك  حصيحًا،  انقر  فوق  املربع  إلظهار  قامئة  املناطق  الزمنية .
منطقتك  الزمنية،  وانقر  لتعييهنا،  مث  أغلق  القامئة .

      
    

والوقت   التارخي  تغيري

 الوقت
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 التارخي
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 خالل من والوقت التارخي تغيري
 املربعات من لك عىل النقر

ُ

4 .  إذا  كنت  ال  تعرف  منطقتك  الزمنية،  مفا  عليك  سوى  اختيار  أقرب  عامصة  لك  من  القامئة .
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المساح  جلهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك  بتعيني  التارخي  والوقت 

سيمت  ضبطه   حيصل   Windows 10 عىل  التارخي  والوقت  الصحيحني  من  اإلنرتنت  وهو  جيد  يف  بقائه  مضبوطًا .

حسب  التوقيت  الصييف،  لذلك  من  األفضل  ابقاء  تعيني  الوقت  تلقائيًا  وتعيني  املنطقة  الزمنية  تلقائيًا  قيد  

سيتحول  لك  مفتاح  من  األبيض  إىل  األزرق . انقر  فوق  لك  مفتاح  لتعيينه  من  إيقاف  إىل  قيد  التشغيل . التشغيل .

تعيني  لغة  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك 

ميكنك  تعيني  اللغة  اليت  يستخدمها  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك  يف  القوامئ  واملعلومات  األخرى  اليت  تراها  عىل  

الشاشة،  وكذلك  للتحقق  من  اهلجاء،  مثل  عند  كتابة  بريد  إلكرتوين .

يف  القامئة  املوجودة  عىل  يسار   إعدادات  Windows،  انقر  فوق  
سوف  تظهر  خيارات  اللغة  عىل  الميني . . Language  اللغة

يعرض  املربع  املوجود  حتت  لغة  عرض   Windows اللغة  احلالية  اليت  

قد  يقول  اإلجنلزيية (أسرتاليا ) أو   يستخدمها  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك .

اإلجنلزيية (اململكة  املتحدة) .

لتغيريه  إىل  لغة  أخرى :

 1.  احبث  عن  املربع  الرمادي  مع  عالمة  امجلع،  جبانب  إضافة  لغة  
مفضلة  Add a preferred language،  وانقر  فوقه .

 2.  ينبثق  مربع  يطلب  منك   اختيار  لغة  لتثبيهتا  
مق  بالمترير   . Choose a language to install 

خالل  القامئة،  أو  اكتب  امس  اللغة،  للعثور  علهيا  يف  القامئة .

. Next  مث  انقر  فوق  زر  التايل Language   3.  انقر  فوق  اللغة 
 4.  يف  املربع  التايل،  انقر  فوق   تعيني  لكغة  العرض  اخلاصة  يب  

Set as my display language،  جلعل  هذه  لغة  المكبيوتر  
. Install  مث  انقر  فوق  تثبيت اخلاص  بك .

يف  اجلزء  العلوي،  جيب  أن  تكون  اللغة  يف  املربع  اآلن  امس   خيتيف  املربع  وميكنك  رؤية  خيارات   اللغة  مرة  أخرى .

لغتك  اجلديدة .

      
    

   

 يف املستخدمة اللغة حيدد اللغة تعيني
 األخرى واملعلومات المكبيوتر قوامئ

 الشاشة عىل تظهر اليت
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التحقق  من  تعيني  منطقتك  عىل  أسرتاليا 

سيضمن  ذلك  حصولك  عىل  حتديثات  ومعلومات  خاصة  بأسرتاليا،   من  املهم  أن  يعرف  المكبيوتر  اخلاص  بك  أنك  يف  أسرتاليا .

لن  يؤدي  هذا  إىل  الرتاجع  عن  اللغة  اليت  حددهتا  للتو  جلهاز  المكبيوتر   وأن  تنسيقات  التارخي  والوقت  والتقومي  يه  أسرتالية .

اخلاص  بك .

للتحقق  من  تعيني  منطقتك  عىل  أسرتاليا :

 ،Region  1.  يف  القامئة  املوجودة  عىل  اليسار،  انقر  فوق  املنطقة 
وسيمت  فتح  خيارات  املنطقة  عىل  الميني .

 2.  حتقق  من  تعيني   دولتك  أو  منطقتك  عىل  أسرتاليا،  ومت  تعيني 
التنسيق  اإلقليمي  عىل  اللغة  اإلجنلزيية (أسرتاليا) .

مق   3.  إذا  اكن  أي  من  هذين  خطأ،  انقر  فوق  لك  مربع  إلظهار  قامئة .
بالمترير  خالل  قامئة  املناطق  للعثور  عىل  أسرتاليا،  ومن  خالل  

تنسيقات  املنطقة  للعثور  عىل   اللغة  اإلجنلزيية (أسرتاليا) .

انقر  لتعييهنم .

للتحقق  من  حصة  التنسيق  اإلقليمي،  انظر  املعلومات  املوجودة  أسفل   بيانات  التنسيق  اإلقليمي  

سرتى  أن  الوقت  والتارخي  مكتوبان  بالطريقة  األسرتالية،  مع  اليوم   أوال والهشر  ثانيًا . . Regional format data

تغيري  مستوى  الصوت  وسطوع  الشاشة 

حتتوي  العديد  من  أجهزة  المكبيوتر  عىل  مفاتيح  خاصة  عىل  لوحة  املفاتيح  لضبط  مستوى  صوت  المساعات  وسطوع  الشاشة  

عادة  ما  تكون  يف  الصف  العلوي  من  لوحة  املفاتيح،  فوق  مفاتيح  األرقام . برسعة .

لضبط  مستوى  الصوت :

1 .  إذا  اكنت  لوحة  املفاتيح  حتتوي  عىل  مفاتيح  مستوى  الصوت،  مفا  عليك  سوى  الضغط  عىل  مفتاح  رفع  مستوى  
ستظهر  نافذة  صغرية  عىل  الشاشة  إلظهار   الصوت  لزيادة  مستوى  الصوت  ومفتاح  خفض  مستوى  الصوت  خلفضه .

تغيري  جحم  الصوت .

2 .  إذا  اكنت  لوحة  املفاتيح  ال  حتتوي  عىل  مفاتيح  مستوى  الصوت،  فميكنك  ضبط  مستوى  الصوت  باستخدام  
يف  أسفل  ميني  الشاشة،  احبث  عن  أيقونة  مكرب  الصوت  وانقر  فوقها  مرة  واحدة . املاوس .

استخدم  املاوس  لتحريك  الزر  املوجود  عىل  رشيط  المترير  إىل  الميني  لزيادة  مستوى  الصوت   3 .  يظهر  رشيط  مترير .
وإىل  اليسار  خلفضه .

سوف  يظهر  صليب،  ي بني أن   4 .  لكمت  مكربات  الصوت  برسعة،  انقر  فوق  مكرب  الصوت  املجاور  لرشيط  المترير .
إللغاء  كمت  الصوت،  انقر  فوق  مكرب  الصوت  مرة  أخرى  حىت  خيتيف  الصليب . الصوت  قد  مت  كمته  اآلن .

     
  

التارخي عرض املنطقة تعيني يتيح

األسرتايل بالتنسيق

ً
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لضبط  سطوع  الشاشة  باستخدام  لوحة  املفاتيح :

هذه  عادة  ما  يكون  علهيا  رمز   1.  حتقق  مما  إذا  اكنت  لوحة  املفاتيح  حتتوي  عىل  مفاتيح  سطوع  الشاشة .
مشس  أو  مصباح  صغري .

 2.  اضغط  عىل  املصباح  األكرب  لزيادة  السطوع،  واألصغر  لتقليله .
لضبط  سطوع  الشاشة  باستخدام  املاوس :

نظرًا  ألن  قامئة  إعدادات   Windows ما  زالت   قد  تمتكن  من  ضبط  سطوع  الشاشة  باستخدام  املاوس .

مفتوحة،  انقر  فوق  الصفحة  الرئيسية  يف  اجلزء  العلوي  األيرس  للبدء .

1 .  من   لوحة  إعدادات   Windows الرئيسية،  انقر  فوق  
. System  النظام

 .Display   2 .  يمت  فتح  قامئة  النظام  وتظهر  خيارات  العرض
يف  خيارات  العرض،  قد  ترى  رشيط  مترير  مع  زر  أزرق .

3 .  استخدم  املاوس  لتحريك  الزر  إىل  الميني  لزيادة  سطوع  الشاشة،   
وإىل  اليسار  لتقليلها .

4 .  إذا  مل  تمتكن  من  رشيط  المترير  عىل  اإلطالق،  فهذا  يعين  أن   
جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك  ال  ميكنه  ضبط  سطوع  الشاشة   

 .Windows 10  باستخدام

     
    

  

أو املفاتيح لوحة استخدام ميكنك

Windows ل عنارصالتحمك إعدادات
 الشاشة سطوع لضبط

اهنا  جمرد  طريقة  تكوين  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك . إذا  اكن  هذا  هو  احلال،  فال  تقلق !

هذه  يه  عادة  مجموعة  من  األزرار  اململوسة . ستحتاج  إىل  استخدام  عنارص  التحمك  املوجودة  عىل  شاشتك .

ميكنك  التحقق  من  دليل  التعلميات  املرفق  مع  شاشتك،  ملعرفة  كيفية  معلها  بالضبط .

Wi-Fi   كيفية  التحقق  من  أن  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك  متصل  بشبكة
يتذكر  المكبيوتر  اخلاص  بك  شبكة    Wi-Fi املزنلية  ويتصل  تلقائيًا  هبا  يف  لك  مرة  تقوم  فهيا  بتشغيل  المكبيوتر .

للتأكد  من  أنه  متصل  وميكنه  الوصول  إىل  اإلنرتنت،  ميكنك  استخدام  خيارات   الشبكة  واإلنرتنت  

.Network & Internet 

إذا  كنت  عىل  يقني  من  أن  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك  متصل،  فستساعدك  اخلطوات  التالية  عىل  االتصال  بشبكة   
 Wi-Fi أخرى،  مثل  املكتبة  احمللية  أو  املقهى  املفضل .
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 1.  أوال،  انقر  فوق  الصفحة  الرئيسية   Home يف  اجلزء  العلوي 
. Windows  األيرس  من  قامئة  إعدادات

 2.  يف  لوحة  إعدادات   Windows الرئيسية،  احبث  عن  وانقر 
سيمت  فتح  القامئة  وستظهر  خيارات   فوق  الشبكة  واإلنرتنت .

. Status  احلالة

 3.  يف  اجلزء  العلوي  من  الشاشة،  جيب  أن  تقول  أنك  متصل 
.You’re connected to the internet   باإلنرتنت

إذا  اكن  األمر  كذلك،  ميكنك  االسمترار  يف  استخدام  المكبيوتر  
اخلاص  بك .

 4.  إذا  اكنت  تقول  غري  متصل  Not connected،  فأنت  حباجة 
إىل  التحقق  من  تشغيل   Wi-Fi املزنلية،  وأنك  متصل  هبا .

Wi-Fi   كيفية  االتصال  بشبكة
يف  اجلزء  العلوي  مبارشة،  حتقق  من  أن   . Wi-Fi  إلظهار  خيارات Wi-Fi   يف  القامئة  املوجودة  عىل  اليسار،  انقر  فوق

املفتاح  قيد  التشغيل  On،  حىت  يكون   Wi-Fi اخلاص  بالمكبيوتر  جاهز  للعمل .

 Show available networks   1 .  احبث  عن  الشباكت  املتاحة
وانقر  علهيا .

2 .  ينبثق  مربع  يف  أسفل  ميني  الشاشة،  يعرض  مجيع  شباكت   
حىت  لو  كنت    Wi-Fi القريبة  اليت  ميكن  جلهاز  المكبيوتر  اكتشافها .
ميكن  أن  تمشل  هذه   يف  املزنل،  فقد  تشاهد  العديد  مهنا  مدرجة .

إذا  رايت  لكمة    الشباكت  جريانك  أو  الشباكت  العامة  القريبة .

مؤمنة  Secured،  فهذا  يعين  أن  الشبكة  لدهيا  لكمة  مرور .

مث   3 .  احبث  عن  امس   Wi-Fi املزنيل  اخلاص  بك  يف  القامئة  وانقر  فوقه .
. Connect  انقر  فوق  اتصال

 Enter the network security key    4 .  أدخل  مفتاح  أمان  الشبكة
كن  حذرا  ملطابقة  مجيع    هذا  يعين  لكمة  املرور  اخلاصة  بك . يف  املربع .

. Next  مث  انقر  فوق  التايل احلروف  الكبرية  واألرقام .

  ،Wi-Fi  امس  شبكة Windows   يف  إعدادات Wi-Fi   5 .  ستختيف  قامئة  الشباكت،  وستعرض  خيارات
. Connected, secured  واللكامت

إذا  مل تظهر خيارات احلالة، فانقر فوق 
احلالة  يف  القامئة  عىل  اليسار

إذا  اكنت أيقونة  Wi-Fi يف أسفل 
ميني  الشاشة  تعرض  منحنيات  بيضاء،  

فأنت  متصل  باإلنرتنت

ً

ً




