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مكبيوتر Apple املكتيب: اإلعداد
جعل جهاز المكبيوتر اخلاص بك آمنًا وجاهزًا لالستخدام.

تتيح لك معلية اإلعداد جعل المكبيوتر اخلاص بك جاهزًا لالستخدام اليويم. وتتيح لك اختيار بعض اخليارات املهمة، 

واالتصال باإلنرتنت، وإنشاء حساب حىت تمتكن من تجسيل الدخول بأمان.

ما الذي سوف حتتاجه
قبل أن تبدأ الدورة التدريبية، جيب أن حيتوي جهاز المكبيوتر اخلاص بك عىل أحدث براجم التشغيل، واليت يه 

macOS Catalina. إذا مل يكن جهاز المكبيوتر اخلاص بك جديدًا، واكن يستخدم إصدارًا أقدمًا من برناجم 
التشغيل، فستظل قادرًا عىل املتابعة وستتاح لك الفرصة للتحديث إىل macOS Catalina بعد االنهتاء من هذه 

الدورة التدريبية. ملزيد من املعلومات حول macOS، ارجع إىل مكبيوتر Apple املكتيب: دليل األمن واخلصوصية.

 Wi-Fi جيب أن تتحقق من أن املاوس ولوحة املفاتيح موصولة بشلك حصيح، وستحتاج إىل احلصول عىل امس شبكة

املزنلية ولكمة الرس يف املتناول.

إلمكال اإلعداد، ستحتاج أيضًا إىل رمق هاتفك احملمول.

اخلطوات األوىل

عادة، يبدأ مكبيوتر Apple بشاشة تجسيل الدخول. ولكن بعد إعادة 
التعيني، وعندما يكون المكبيوتر جديدًا، هناك بعض األسئلة اليت حتتاج إىل 

اإلجابة علهيا أوال. وهذه العملية، معروفة بامس إعداد macOS، ويه ما 

سنوجهك خالهلا يف هذه الدورة.

إذا اكن جهاز المكبيوتر اخلاص بك يعرض بالفعل شاشة تجسيل الدخول واكن 
خمصصًا حلسابك، فإن جهاز المكبيوتر اخلاص بك مت إعداده من قبل وميكنك 

االنتقال إىل الدورة التدريبية التالية يف هذا املوضوع: مكبيوتر Apple املكتيب: 

دليل األمن واخلصوصية. 

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

املتابعة مع هذه الدورة ملعرفة العملية، وذلك يف حالة احتياجك إلعادة التعيني 

أو احلصول عىل جهاز مكبيوتر جديد.

ً

ً

تقوم معلية اإلعداد بهتيئة جهاز المكبيوتر 

اخلاص بك لالستخدام اليويم، وتتيح لك 

إنشاء حساب لتجسيل الدخول إىل جهاز 

المكبيوتر اخلاص بك بأمان
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شاشة الرتحيب

إذا اكن جهاز المكبيوتر اخلاص بك يعرض شاشة الرتحيب اليت تطلب منك تأكيد بلدك، فأنت عىل استعداد 
للبدء يف اإلعداد.

مق بالمتريرألسفل القامئة للعثور عىل أسرتاليا وانقر فوقها لمتيزيها باللون األزرق.

اآلن انقر فوق الهسم املوجود أعىل متابعة.

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

هذا األمر ال يعيط عنوان مزنلك، ويضمن حصول المكبيوتر اخلاص 

بك عىل مجيع التحديثات واملعلومات الصحيحة ألسرتاليا.

اختيار اللغات املكتوبة واملنطوقة

تعرض الشاشة التالية خيارات اللغات املكتوبة واملنطوقة اليت يستخدمها جهاز المكبيوتر اخلاص بك.

أسرتاليامت إعداد التوصيات بواسطة المكبيوتر، بناء عىل اختيارك  كبلدك. ً

تظهر اللغات املفضلة أن المكبيوتر اخلاص بك سوف يستخدم اهلجاء 

األسرتايل.

تظهر مصادر اإلدخال أن المكبيوتر اخلاص بك سيستخدم تنسيق لوحة 

املفاتيح األسرتالية.

اإلمالء يعين أن املساعد الصويت جلهاز المكبيوتر اخلاص بك سيتحدث إليك 

باللغة اإلجنلزيية

ميكنك تغيري أي من هذه من خالل النقر فوق ختصيص اإلعدادات. 

عندما تكون راضيًا عن اختيارات اللغة املكتوبة واملنطوقة، انقر فوق الهسم 

املوجود أعىل متابعة.

ِ
ُ

ِ
ُ

يقوم جهاز المكبيوتر اخلاص بك بإعداد 

ًإعدادات اللغة بناء عىل البلد الذي اخرتته



beconnected.esafety.gov.au3

مكبيوتر Apple املكتيب: اإلعداد

االتصال باإلنرتنت

سيطلب جهاز المكبيوتر اخلاص بك االتصال باإلنرتنت، لذا تأكد من وجود امس Wi-Fi املزنيل ولكمة الرس يف ماكن قريب. 

.Apple ID ويتيح لك االتصال باإلنرتنت اآلن إعداد جهاز المكبيوتر اخلاص بك بشلك آمن باستخدام

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

 2. سيظهر مربع بعنوان لكمة الرس عىل ميني القامئة، يطلب 
لكمة الرس.

3. اكتب لكمة الرس بعناية، وتأكد من حصهتا متامًا، مبا يف ذلك األحرف 
الكبرية واألرقام. لن تمتكن من رؤية لكمة الرس أثناء كتابهتا. وهذا أمان 

جيد، لكن من الصعب معرفة ما إذا كنت قد ارتكبت خطأ!

4. انقر عىل الهسم أعىل متابعة لالتصال. سيستغرق ذلك دقيقة واحدة، 
ولكن إذا اكن قد ذكر أنه تعذر تكوين االتصال، فرمبا تكون قد أدخلت 

لكمة الرس بشلك غري حصيح. ال تقلق، ميكنك إعادة احملاولة! انقر 

فوق امس شبكة Wi-Fi املزنلية مرة أخرى وأكتهبا مرة أخرى.

5. سيتصل جهاز المكبيوتر اخلاص بك بشبكة Wi-Fi املزنلية، ويكون 
مستعدًا لملتابعة عندما ينتقل جهاز المكبيوتر إىل الشاشة التالية.

ً  

 

 
ً

 

 

البيانات واخلصوصية

ختربك شاشة البيانات واخلصوصية بأن جهاز المكبيوتر اخلاص بك سيطلب 

أحيانًا تفاصيل خشصية.

ميكنك النقر فوق معرفة املزيد للحصول عىل مزيد من املعلومات، أو انقر 

فوق الهسم املوجود أعىل متابعة ملتابعة اإلعداد.

 يتيح لك االتصال باإلنرتنت عرب 
 شبكة Wi-Fi اإلعداد بشلك آمن 

Apple ID باستخدام

تظهر هذه األيقونة عندما يطلب المكبيوتر 

استخدام املعلومات الخشصية
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Mac نقل البيانات إىل هذا ال

هذه يه خيارات نسخ امللفات والبيانات األخرى من مكبيوتر Apple أو Windows قدمي قد يكون لديك. ستمتكن 

أيضًا من القيام بذلك بعد االنهتاء من اإلعداد.

اآلن، حدد عدم نقل معلومايت اآلن، مث انقر فوق الهسم املوجود أعىل متابعة.

Apple ID تجسيل الدخول إىل

إذا اكن لديك بالفعل Apple ID، فميكنك تجسيل الدخول هنا باستخدام Apple ID ولكمة الرس اخلاصة بك. 
مبجرد تجسيل الدخول، ميكنك االنتقال إىل األمام يف ورقة املعلومات هذه إىل قسم  األحاكم والرشوط، 

يف الصفحة 6.

إذا مل يكن لديك بالفعل Apple ID، فانقر فوق إنشاء Apple ID جديد واتبع اخلطوات التالية:

1. باستخدام القوامئ املنسدلة، أدخل تارخي ميالدك مث انقر فوق الهسم 
املوجود أعىل متابعة.

أدخل امسك األول وامس العائلة. .2
3. سيطلب منك اآلن إضافة عنوان بريد إلكرتوين. ميكنك استخدام 

عنوان بريد إلكرتوين موجود، أو ميكنك النقر فوق الرابط إلنشاء عنوان 

بريد إلكرتوين جديد عىل iCloud إذا كنت تفضل ذلك.

4. سيصبح عنوان الربيد اإللكرتوين الذي تدخله هنا Apple ID اخلاص 
بك. أدخله اآلن.

 

 
ُ  

 

جيب أن حتتوي لكمة الرس القوية عىل مثانية أحرف عىل األقل، مبا يف ذلك 

احلروف واألرقام واحلروف الكبرية. ال تستخدم نفس لكمة الرس مثل أي بريد 

إلكرتوين أو حساب آخر. وجيب عليك أيضًا االحتفاظ بجسل آمن لعنوان 

الربيد اإللكرتوين ولكمة الرس ل Apple ID اخلاصة بك يف ماكن آمن.

متنحك هوية Apple ID الوصول إىل 

خدمات Apple وتساعد يف احلفاظ 

عىل أمان معلوماتك



beconnected.esafety.gov.au5

مكبيوتر Apple املكتيب: اإلعداد

5. مق اآلن بإنشاء لكمة رس قوية ل Apple ID اخلاص بك، عن طريق
إدخال لكمة رس جديدة يف املربع املوجود جبوار لكمة الرس.

6. اكتب لكمة الرس اجلديدة مرة أخرى يف املربع أدناه، لتأكيدها.
7. إذا كنت ال ترغب يف تليق أخبار وإعالنات Apple، انقر فوق املربع

الصغري مع العالمة البيضاء إليقاف هذا اخليار.

لقد أنشأت اآلن عنوان الربيد اإللكرتوين ولكمة الرس ل Apple ID اخلاصة بك،

لذا انقر فوق الهسم املوجود أعىل متابعة للتأكيد.

 

 
 

إعداد مصادقة ذو عاملني

ُميكنك اآلن إعداد طريقة ثانية محلاية حساب Apple ID اخلاص بك باستخدام يشء يعرف بامس مصادقة ذو عاملني.

لإلعداد:

1. يف املربع الذي يشري إىل رمق اهلاتف، اكتب رمق هاتفك احملمول.
2. إذا مل يكن لديك هاتف محمول، انقر فوق خيار ماكملة هاتفية، بدال من رسالة نصية. وسرتسل Apple ماكملة

هاتفية تلقائية إىل خطك األريض، حىت تمتكن من تليق الرسائل ورموز امحلاية.

3. اآلن انقر فوق الهسم املوجود أعىل متابعة.
4.  سيقوم المكبيوتر اآلن بإرسال رمز مكون من ستة أرقام إىل هاتفك. مبجرد احلصول هيلع، اكتب األرقام يف املربع، وانقر

فوق الهسم املوجود أعىل متابعة.

 
ً  

 

تعمل مزية املصادقة ذو العاملني عن طريق إرسال رمز أمان فريد

إىل هاتفك يف لك مرة تقوم فهيا بتجسيل الدخول إىل حساب

Apple ID اخلاص بك. ببساطة ما عليك سوى إدخال الرمز الذي مت
إرساله إلمكال تجسيل الدخول بنجاح.

 Apple ID حتتاج إىل كتابة لكمة الرس ل

اخلاصة بك مرتني لتأكيدها
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األحاكم والرشوط

بعد ذلك، سرتى أحاكم ورشوط Apple. ومبجرد قراءهتا وتكون جاهزًا، انقر فوق 

الهسم املوجود أعىل موافق.

يريد جهاز المكبيوتر اخلاص بك التأكد، لذلك انقر فوق موافق يف الرسالة 

املنبثقة للتأكيد.

إذا مقت للتو بإنشاء هوية Apple ID جديدة، فسيستغرق جهاز المكبيوتر 
اخلاص بك اآلن بضع دقائق إلعدادها.

إنشاء حساب مكبيوتر

بعد ذلك، ستقوم بإنشاء حساب آمن عىل هذا المكبيوتر. خيتلف حساب 

المكبيوتر عن حساب Apple ID. إنه امس املستخدم ولكمة الرس اللذين تستخدمهام إللغاء قفل جهاز المكبيوتر اخلاص 

بك عندما تريد استخدامه. مكا مينع اآلخرين من استخدام جهاز المكبيوتر اخلاص بك دون إذنك.

إذا مقت بإعداد أو تجسيل الدخول بواسطة Apple ID يف خطوة سابقة، فستمت بالفعل إضافة التفاصيل اخلاصة بك 
إىل هذه الشاشة.

إذا مل تظهر:

اكتب امسك األول واألخري يف املربع املجاور لالمس الاكمل. .1
2. انقر فوق املربع املوجود جبوار امس احلساب وسيقرتح المكبيوتر امس حساب لك، ولكن ميكنك تغيريه 

إذا كنت تريد ذلك.

3. انقر فوق املربع جبوار لكمة الرس إلنشاء لكمة رس. هذه يه لكمة الرس اليت ستستخدمها إللغاء قفل جهاز 
المكبيوتر اخلاص بك.

مبجرد إدخال لكمة الرس، انقر فوق املربع واكتهبا مرة أخرى للتحقق مهنا. .4
5. بعد ذلك، أضف تمليحًا ملساعدتك يف تذكر لكمة الرس اخلاصة بك. وتأكد من أنه ليس من الواحض أن 

خيمهنا خشص ما.

6. المساح لـ Apple ID بإعادة تعيني لكمة الرس هذه تعترب مزية مفيدة ميكن أن تساعدك يف حالة 
نسيان لكمة الرس اخلاصة بك، لذا اترك هذا املربع حمددًا.

7. لقد اختار جهاز المكبيوتر اخلاص بك صورة حلسابك. وستظهر هذه الصورة يف لك مرة تقوم فهيا بتجسيل 
الدخول إىل جهاز المكبيوتر اخلاص بك.

8. إذا كنت ترغب يف تغيريها واكن جهاز المكبيوتر اخلاص بك حيتوي عىل اكمريا ويب، فانقر فوق الصورة 
احملددة، مث حدد الاكمريا يف املربع الذي يظهر اللتقاط صورة لك.

9. بدال من ذلك، ميكنك النقر فوق اإلعدادات االفرتاضية للعثور عىل صورة. عندما تعرث عىل صورة حتهبا، 
انقر فوقها مث انقر فوق حفظ لتعييهنا.

عندما تكون راضيًا عن هذه اإلعدادات، انقر عىل الهسم املوجود أعىل متابعة.

 
 

 

 
 

ُ  

 

 

ً  

 ،Apple إذا كنت ال توافق عىل أحاكم ورشوط
فلن تمتكن من االنتقال إىل اخلطوة التالية
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Apple iCloud إعداد

اآلن سيقوم المكبيوتر بإعداد Apple’s iCloud. هذه خدمة تقدمها Apple واليت تتيح لك ختزين امللفات عىل اإلنرتنت، 

ومن الهسل الوصول إلهيا عىل أجهزة أخرى.

ليس عليك القيام بأي يشء هنا - فقط انتظر حىت تنهتي.

اإلعداد الرسيع

يعترب مكبيوتر  Apple جهازًا متطورًا للغاية، وتتناول هذه الشاشات القليلة التالية مزيات متقدمة ومدفوعة ميكنك 

إعدادها الحقًا. لذا، اآلن:

 1. عىل شاشة اإلعداد الرسيع، انقر فوق الهسم املوجود 
أعىل متابعة.

 2. عىل شاشة حتليالت Analytics، اترك املربع بدون حتديد، 
وانقر فوق الهسم املوجود أعىل متابعة.

 3. عىل شاشة وقت الشاشة، انقر فوق الهسم املوجود أعىل 
متابعة مرة أخرى.

 iCloud Drive والتخزين عىل مزيات iCloud 4. سنقوم بتغطية
يف دورة تدريبية أخرى، لذلك مق بإلغاء حتديد املربعني، مث انقر فوق 

الهسم املوجود أعىل متابعة.

5. عىل شاشة اختيار مظهر الشاشة، ميكنك االختيار بني وضع 
الفاحت أو الغامق أو التلقايئ جلهاز المكبيوتر اخلاص بك. نويص 

بوضع الفاحت، ألنه أهسل يف القراءة.

ُ

 

 

 

 

 

اخلطوات الهنائية

آخر شاشة سرتاها يه رسالة إعداد جهاز Mac اخلاص بك، مع وجود جعلة دوارة يف األسفل.

عندما تظهر شاشة سطح املكتب، يكون اإلعداد قد اكمتل ويكون المكبيوتر جاهزًا لالستخدام. أحسنت!

 يمت اكمتال اإلعداد عندما يظهر 
سطح املكتب

ّ




