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مكبيوتر Apple احملمول: التحضري لإلعداد
إعادة تعيني جهاز مكبيوتر Apple اخلاص بك جلعله آمنًا، وجاهزًا للبدء من جديد.

يلزم إعادة تعيني جهاز مكبيوتر Apple املستعمل، سواء مت رشاؤه أو منحه لك من قبل صديق أو فرد من العائلة، قبل أن تمتكن 
من استخدامه بأمان. يؤدي إعادة تعيني المكبيوتر إىل مسح مجيع ملفات املالك السابق ومعلوماته الخشصية، ويتيح لك إعداد 

المكبيوتر مكا لو اكن جديدًا.

ما الذي سوف حتتاجه
ملتابعة لك خطوة من هذه الدورة، جيب أن حيتوي جهاز المكبيوتر اخلاص بك عىل أحدث إصدار من برناجم التشغيل، وهو  

macOS Catalina. ومع ذلك، إذا اكن جهاز المكبيوتر اخلاص بك يستخدم إصدارًا أقدم من برناجم التشغيل، فستتاح لك الفرصة 
للتحديث إىل  macOS Catalina بعد إمكال دورات اإلعداد والتحضري لإلعداد. ملزيد من املعلومات حول macOS، ارجع إىل 

مكبيوتر Apple احملمول: دليل األمن واخلصوصية.  

من أجل أماهنم، جيب عىل املالك السابق إمكال اخلطوات الواردة يف  الصفحة 5 من هذا الدليل قبل أن يسمل جهاز 

المكبيوتر اخلاص به هنائيًا إليك. وستحتاج إىل املالك السابق ملساعدتك يف بعض اخلطوات يف هذه الدورة، لذلك  

تأكد من أنه قريب منك.

جيب عليك أيضًا التحقق من أن المكبيوتر اخلاص بك موصول بالكهرباء ويف وضع التشغيل ويعرض شاشة تجسيل الدخول. 

وجيب أيضًا أن يكون املاوس ولوحة املفاتيح موصولة بشلك حصيح.

اخلطوات األوىل

نظرًا ألن جهاز المكبيوتر اخلاص بك يف وضع التشغيل، فيجب أن يعرض 

شيائ ما عىل الشاشة. إذا اكنت الشاشة سوداء، فقد يكون جهاز المكبيوتر 

اخلاص بك يف وضع اإلسبات.

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

يشء، اضغط لفرتة وجزية عىل زر الطاقة لتشغيل المكبيوتر. ال تضغط عىل زر 
الطاقة لفرتة طويلة، حىت ال تقوم بإعادة تشغيل المكبيوتر عن طريق الصدفة!

إذا طلبت منك الشاشة اختيار بلد، فقد متت إعادة تعيني جهاز مكبيوتر 
Apple من قبل، وهو مستعد لإلعداد. ميكنك ختيط املسار إىل الدورة 

التدريبية املمساة  مكبيوتر Apple احملمول: اإلعداد لالنهتاء من 

تعيني المكبيوتر.

إذا رأيت شاشة تجسيل الدخول مع تفاصيل املالك السابق، فستحتاج إىل 
إعادة التعيني. لملتابعة، ستحتاج إىل لكمة الرس اخلاصة باملالك السابق، لذا 

تأكد من استعداده لملساعدة يف ذلك. بدون لكمة الرس اخلاصة به، لن تمتكن 

من إعادة تعيني جهاز المكبيوتر.

ً

تأكد من توصيل املاوس ولوحة املفاتيح 

بشلك حصيح قبل البدء يف إعادة التعيني
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عند إدخال لكمة الرس اخلاصة به أو PIN، ستتغري الشاشة إىل سطح املكتب، وميكنك املتابعة.

بدء إعادة التعيني

لبدء معلية إعادة التعيني:

1.  انقر عىل أيقونة Apple يف أعىل يسار الشاشة.
احبث عن إعادة التشغيل يف القامئة، وانقر علهيا.  .2

 3.  سيظهر مربع يسألك معا إذا كنت متأكدًا، لكن ال تنقر فوق زر 
إعادة التشغيل األزرق اآلن.

احبث عن املفتاحني command و R عىل لوحة املفاتيح.  .4
5.  ستحتاج إىل الضغط عىل كال هذين املفتاحني يف نفس الوقت فور 
النقر عىل إعادة التشغيل، لذا عليك ممارسة الضغط علهيام اآلن.

اآلن انقر فوق إعادة التشغيل.  .6
7.  عندما تصبح الشاشة سوداء، عىل الفور اضغط مع االسمترار عىل 

مفتايح command و R يف نفس الوقت.

8.  سيمت إعادة تشغيل الشاشة وإظهار شعار Apple ورشيط التقدم. أزل 
أصابعك عن املفتاحني اآلن.

.macOS بعد حلظة سرتى قامئة أدوات  .9
10.  إذا رأيت شاشة تجسيل الدخول مرة أخرى، فإن إعادة التشغيل مل تحجن متامًا. ال تقلق، ميكنك إعادة احملاولة، 

لكنك ستحتاج إىل املالك السابق إلدخال لكمة الرس اخلاصة به مرة أخرى.

من األفضل عدم مشاركة أرقام PIN أو لكامت املرور مع اآلخرين، لذلك اطلب 

من املالك السابق إدخاهلا عىل شاشة تجسيل الدخول نيابة عنك. وبعد إعادة 

التعيني، ميكنك إنشاء لكمة الرس اخلاصة بك أو PIN محلاية معلوماتك.

 لقد أعدت تشغيل المكبيوتر بنجاح 
Apple عندما ترى شعار
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حمو بيانات املالك السابق
عندما تمتكن من رؤية شاشة أدوات macOS، احبث عن Disk Utility وانقر لمتيزيه. مث انقر فوق متابعة.

.Disk Utility 1. سيمت فتح قامئة
 HD تعين .Macintosh HD 2. أنظر إىل اجلانب األيرس وانقر فوق

القرص الثابت وهو املاكن الذي يمت فيه ختزين مجيع املعلومات 

املوجودة عىل جهاز المكبيوتر اخلاص بك.

3. سنقوم حبذف ملفات املالك السابق وحساباته وتطبيقاته. وهذه يه 
الفرصة األخرية لملالك السابق لعمل نخسة احتياطية من ملفاته، 

لذلك تأكد من استعداده لملتابعة. عندما تكون جاهزًا، انقر فوق مسح 

أعىل القامئة.

4. سيظهر مربع حيتوي عىل بعض املعلومات حول جهاز المكبيوتر 
اخلاص بك. اترك املعلومات مكا يه، وانقر فوق مسح مرة أخرى.

 5. جيب أن تستغرق معلية املسح حوايل دقيقة. عند االنهتاء، 
انقر فوق مت.

 
 

 

 

 

إجراء إعادة التعيني

أدت معلية املسح إىل حذف ملفات وتطبيقات املالك السابق، ولكهنا أيضًا متسح برناجم تشغيل جهاز المكبيوتر 

اخلاص بك. ستحتاج إىل إعادة تثبيته حىت يعمل جهاز المكبيوتر.

1. ستظل قامئة Disk Utility مفتوحة. أغلقها بالنقر فوق النقطة 
امحلراء يف أعىل اليسار.

.macOS 2. اآلن انقر عىل إعادة تثبيت
انقر فوق متابعة. .3

4. سرتى شاشة تثبيت macOS. انقر فوق متابعة مرة أخرى.
5. سوف تظهر رشوط وأحاكم Apple. ميكنك قراءة الرشوط واألحاكم، 

مث انقر فوق الهسم املوجود فوق موافق.

 

 
 
 
 

 قبل مسح القرص الثابت، حتقق 
 من قيام املالك السابق بعمل 

نخسة احتياطية من ملفاته

 جيب إعادة تثبيت برناجم تشغيل 
المكبيوتر بعد مسح القرص الثابت
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6. انقر فوق موافق مرة أخرى لملتابعة.
7. يف الشاشة التالية، حتقق من أن Macintosh HD هو اخليار 

الوحيد، وانقر فوق الهسم املوجود أعىل التثبيت.

تبدأ معلية إعادة التعيني.

 
 

االنهتاء 

قد يستغرق المكبيوتر حوايل 30 دقيقة لالنهتاء، اعمتادًا عىل مكية البيانات 

واملعلومات اليت جيب محسها.

ال حتتاج إىل القيام بأي يشء حىت تكمتل معلية إعادة التعيني.

مبجرد أن ترى شاشة الرتحيب، اليت تطلب منك اختيار بلد ما، تمت إعادة 

تعيني جهاز المكبيوتر اخلاص بك، ويكون جاهزًا لإلعداد يف الدورة التدريبية 

التالية لمكبيوتر Apple احملمول: اإلعداد.

ختربك شاشة الرتحيب بأن إعادة التعيني 

اكملة وأن المكبيوتر جاهز لإلعداد
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محاية أمن املالك السابق ومعلوماته
قبل نقل جهاز المكبيوتر اخلاص بك هنائيا إليك، جيب عىل املالك السابق اختاذ بعض اخلطوات محلاية أمنه ومعلوماته. إذا 

كنت ختطط للتخيل عن جهاز المكبيوتر اخلاص بك أو بيعه يف املستقبل، فستساعد هذه اخلطوات يف مضان عدم متكن املالك 

اجلديد من الوصول إىل أي من معلوماتك الخشصية.

1. إجراء نخسة احتياطية. إن إنشاء نخسة من مجيع امللفات والتطبيقات واإلعدادات عىل أجهزة المكبيوتر اخلاصة 
هبم وحفظها عىل قرص ثابت سيجعل إعداد المكبيوتر اجلديد أمرًا هسال.

 2. إلغاء ختويل هذا المكبيوتر. سيؤدي هذا إىل التأكد من أنه ال ميكنك الوصول إىل املوسيىق واحملتويات 
األخرى اليت قام املالك السابق برشاهئا من Apple، وألن هناك حدًا ال يتجاوز مخسة أجهزة مكبيوتر معمتدة للك 

 Apple ID، يحمس لملالك السابق بتخويل جهاز مكبيوتر جديد.
اخلطوات: من تطبيق iTunes أو Music، انقر فوق احلساب، مث مق بتجسيل اخلروج لتجسيل اخلروج. وبعد 

ذلك، حدد احلساب مرة أخرى، مث مق بتخويل هذا المكبيوتر وإلغاء ختويل هذا المكبيوتر. سيحتاج املالك 

السابق إىل Apple ID ولكمة الرس إلمكال اخلطوات.

3. مق بتجسيل اخلروج من iCloud .iCloud يه طريقة Apple لتخزين امللفات، مثل الصور، عرب اإلنرتنت. إهنا 
أيضًا طريقة للحفاظ عىل املعلومات املهمة مثل أن تكون مواعيد التقومي مزتامنة عرب أجهزة خمتلفة .

اخلطوات : من قامئة Apple، انقر فوق تفضيالت النظام مث، Apple ID واخرت iCloud يف اللوحة 

اجلانبية ومث إيقاف تشغيل Find My Mac. مث انقر فوق نظرة عامة ومق بتجسيل اخلروج. إذا اكن جهاز 

المكبيوتر اخلاص بك يعرض iCloud يف تفضيالت النظام بدال من Apple ID، فانقر فوقه مث انقر فوق 

تجسيل اخلروج.

 4. تجسيل اخلروج من iMessages. هذه خدمة إلرسال رسائل نصية بني أجهزة مكبيوتر Apple واهلواتف 
الذكية واألجهزة اللوحية. يضمن تجسيل اخلروج من iMessage عدم ظهور رسائل املالك السابق عىل جهاز 

المكبيوتر اخلاص بك .

اخلطوات: من تطبيق iMessages، انقر فوق الرسائل، مث التفضيالت، مث iMessage وتجسيل اخلروج. 

مبجرد اهناء املالك السابق هلذه اخلطوات، يصبح المكبيوتر جاهزًا إلعادة التعيني. 

ً

 
ً

 

 

ً

 




