
إدارة  املرفقات مكبيوتر   Windows املكتيب :

تعرف  عىل  كيفية  التحقق  من  مرفق  الربيد  اإللكرتوين  حبثًا  عن  الفريوسات  والرباجم  األخرى  غري  املرغوب  فهيا .

ميكن  استخدام  مزية   Windows Security عىل  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك  للتحقق  من  أن  الربيد  اإللكرتوين  الذي  تلقيته  آمن .

مبجرد  أن  تعرف  أن  املرفق  آمن،  ميكنك  إرساله  إىل  خشص  آخر،  أو  طباعته  لقراءته  الحقًا .

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 املكتيب :
جيب  عليك  أيضًا  التحقق  من  أن  املاوس  والشاشة  ولوحة  املفاتيح  موصولة  بشلك  حصيح،  األمان   واخلصوصية .

جيب  عليك  تجسيل  الدخول  إىل  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك،  وأن  المكبيوتر  متصل  باإلنرتنت  عرب  شبكة    Wi-Fi املزنلية .

ظهر  سطح  املكتب. وجيب أن ي   

إذا  كنت  ترغب  يف  املتابعة  عىل  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك،  فيجب  أن  يكون  لديك  أيضًا  حساب  بريد  إلكرتوين  وأن  
تكون  متصال  بالطابعة  املزنلية .

اخلطوات  األوىل

قد  ال  يوحض  هذا  الدليل  كيفية  التحقق  من  مرفق  للبحث  عن  الفريوسات .

يكون  لديك  بريد  إلكرتوين  حيتوي  عىل  مرفق،  ولكن  ميكنك  االحتفاظ  هبذا 

الدليل  عند  استالم  رسالة  بريد  إلكرتوين،  لهسولة  الرجوع  إليه .

يستخدم  هذا  العرض  التوضيحي  عنوان  الربيد  اإللكرتوين  الذي  يأيت  مع  حساب 

.Windows 10  اخلاص  بك،  وتطبيق  الربيد  املتضمن  يف Microsoft 
جيب  أن  تظل  قادرًا  إذا  كنت  تستخدم  خدمة  بريد  إلكرتوين  خمتلفة،  فال  تقلق .

عىل  املتابعة .

لفتح  تطبيق  الربيد :

 1. انقر  فوق  زر  البدء  يف  اجلزء  السفيل  األيرس  من  سطح  املكتب .
سيظهر  مربع  حبث  وسيكون  تطبيق  الربيد   2.  ابدأ  يف  كتابة  لكمة  بريد .

يف  األعىل .

     
     

فهيا املرغوب غري األخرى والرباجم     

نةمضم مزيات عىل المكبيوتر حيتوي

الفريوسات من امحلاية يف لملساعدة

ّ

ُِ

ً

 3.  انقر  فوق  تطبيق  الربيد  يف  مربع  البحث،  وسيمت  فتح  تطبيق  الربيد .

ّ
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حفظ  مرفق

يف  هذا  املثال،  سنفتح  رسالة  بريد  تظهر  رسائل  الربيد  اإللكرتوين  اجلديدة  يف  العمود  األوسط  لتطبيق  الربيد .

عند  فتح  الربيد  اإللكرتوين،  سيظهر  يف  العمود  األمين  وسيظهر  إلكرتوين  من  طبيبنا  من  خالل  النقر  علهيا  مرة  واحدة .

مربعًا  رماديًا  مع  كتيب  مرفق .

لقراءة  ملف  PDF،  ميكننا  النقر  فوقه  نقرًا  مزدوجًا،  الكتيب  عبارة  عن  ملف  يمسى   PDF أو  تنسيق  مستند  محمول .

ولكن  بدال  من  ذلك  سنقوم  مبحسه  حبثًا  عن  الفريوسات  أوال .

 1.  انقر  بزر  املاوس  األمين  عىل  املربع  الرمادي،  وتظهر  بعض  اخليارات .
 2.  انقر  فوق  حفظ  Save،  وستنبثق  نافذة  مستكشف  امللفات .

قد  حتتاج  إىل  المترير  . Desktop  3.  من  القامئة  املوجودة  عىل  اليسار،  إحبث  عن  سطح  املكتب 
باستخدام  املاوس .

. Save  مث  انقر  فوق  حفظ  ،Desktop  4.  انقر  فوق  سطح  املكتب 
يمت  حفظ  املرفق  مكلف   PDF عىل  سطح  املكتب،  وستظهر  أيقونة  له .

حتريك  نافذة  الربيد

حرك  تطبيق  الربيد  بعيدًا  عن  طريق  النقر  إذا  مل  تمتكن  من  رؤية  أيقونة   PDF اجلديدة،  فقد  يكون  تطبيق  الربيد  فوقه !
عىل  املاوس  مع  االسمترار  يف  الضغط  هيلع،  مث  حسبه .

حرك  تطبيق  الربيد  حىت  تمتكن  من  رؤية  أيقونة  املرفق . سينتقل  تطبيق  الربيد  مع  املاوس  حىت  ترتك  الزر .

مسح  املرفق

إبدأ  باستخدام  املاوس  للنقر  بزر  املاوس  األمين  عىل  أيقونة   PDF. سوف  تظهر 

بعض  اخليارات .

. Windows Defender  انقر  فوق   املسح  باستخدام  برناجم
. Windows Security  مزية  من  مزيات Windows Defender   يعد

سيمت  حفص  املرفق  عىل  الفور،  وستظهر  النتيجة  عىل  الشاشة  مضن  

خيارات  املسح .

قراءة  نتاجئ  املسح
ومضن  هذا،  ميكنك  ينص  السطر  األول  من  تقرير  املسح  أنه   ال  توجد  هتديدات  حالية .

رؤية  بعض  املعلومات  حول  املدة  اليت  استغرقها  املسح  وعدد  امللفات  اليت  مت  حفصها .

ميكنك  اآلن  أن  تكون  واثقًا  من  أن  املرفق  ال  حيتوي  عىل  أي  فريوسات  وأنه  آمن  للفتح  والقراءة .

   
     

  

Windows Defender  سيقوم
اإللكرتوين الربيد مرفقات  بفحص

الفريوسات عن  حبثًا

PDF 

ًً

ّ

ّ

ُ
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مرفقات

Medicare.pdf 
43.54kb PDF 

يه محسها مت اليت املرفقات

اإللكرتوين بالربيد إلرساهلا آمنة

خيارات  أخرى  ملاكحفة  الفريوسات

يأيت  جهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك  مزودًا  بنظام  Windows Security،  ولكن  قد  ترغب  يف  االستمثار  يف  برناجم 

ميكن  أن  يوفر  هذا  محاية  إضافية  جلهاز  المكبيوتر  اخلاص  بك  ويعمل  يف  نفس  الوقت  مثل  ماكحفة  الفريوسات .

Window Security،  لذلك  يشبه  وجود  حارسني  اثنني   بدال من  حارس  واحد .

يتوفر  برناجم  ماكحفة  الفريوسات  للرشاء  من  متجر  أو  موقع  ويب  وميكنه  أيضًا  محاية  بعض  أجهزتك  األخرى .

هناك  العديد  من   حزم  براجم  ماكحفة  الفريوسات  لالختيار  من 

بيهنا،  ومعمظها  يقدم  نخسة  جتريبية  جمانية  ملدة   30 يوما .

ولكن  تأكد  من  قراءة  لك  التفاصيل  الدقيقة  عن  التاكليف 

املسمترة  قبل  االشرتاك .

إرسال  مرفق  إىل  خشص  آخر

اآلن  حنن  نعرف  أن  املرفق  آمن،  وميكننا  إرساله  إىل  خشص  آخر .

. New Mail  1.  عىل  يسار  نوافذ  تطبيق  الربيد،  انقر  فوق  بريد  جديد 
ميكنك  أيضًا  النقر  فوق  رمز  زائد  األبيض  إذا  مل  تمتكن  من  رؤية  لكامت 

بريد  جديد .

انقر  حيث  يقول  إىل   2.  تظهر  لك  لوحة  لكتابة  رسالة  بريد  إلكرتوين  جديدة .
واكتب  عنوان  الربيد  اإللكرتوين .

 3.  انقر  فوق  املوضوع  واكتب  حمتوى  الرسالة  اإللكرتونية،  مثل 
تطعميات  األنفلونزا  املجانية .

 4.  انقر  فوق  املساحة  الفارغة  أسفل  املوضوع  واكتب  مالحظة  رسيعة 
حول  سبب  إرسال  املرفق .

 5.  احبث  عن  امللف  عىل  سطح  املكتب  وانقر  مع  االسمترار  يف  الضغط 
هيلع  باملاوس .

ً

ِ
ً

َ
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 6.  احسب  امللف  حىت  يصبح  يف  أعىل  املنطقة  البيضاء،  أسفل  املوضوع .
 7.  اترك  زر  املاوس  وسوف  يسقط  امللف  يف  الربيد  اإللكرتوين .

 8. عندما  ترى  امللف  يف  املربع  الرمادي،  يمت  إرفاقه  بالربيد  اإللكرتوين .
. Send  9. انظر  أعىل  ميني  نافذة  الربيد  وانقر  فوق  أرسل 

للتحقق  من  إرسال  الربيد  اإللكرتوين،  انظر  يف  العمود  األيرس  من  تطبيق   الربيد  سوف  خيتيف  الربيد  اإللكرتوين  لوحده .

. Sent  وانقر  فوق  أرسل

جيب  أن  يكون  الربيد  اإللكرتوين  مع  املرفق  سيمت  تغيري    Inbox إلظهار  قامئة  برسائل  الربيد  اإللكرتوين  املرسلة  مؤخرًا .

يف  األعىل .

أغلق  تطبيق  الربيد  اآلن  بالنقر  فوق  عالمة   X يف  الزاوية  العلوية  الميىن .

ومع  ذلك،  قد  حيتوي  أي  الربيد  اإللكرتوين  آمن  لفتحه  وقراءته .

رابط  أو  ملف  داخل  الربيد  اإللكرتوين  عىل  فريوسات  أو  براجم 

أخرى  غري  مرغوب  فهيا .

طباعة  مرفق

إليك  طريقة  رسيعة  وهسلة  لطباعة  مرفق   PDF باستخدام  الطابعة  املزنلية .

سيمت  فتح   1.  انقر  نقرًا  مزدوجًا  فوق  أيقونة   PDF عىل  سطح  املكتب .
متصفح  الويب  Edge،  وسيظهر  املنشور .

 2.  يف  اجلزء  العلوي  األمين  من  نافذة   Edge،  انقر  عىل  أيقونة  الطابعة .
ستظهر  لوحة  خيارات  الطباعة .

اآلن  انقر   3.  سيظهر  امس  الطابعة  اخلاصة  بك  يف  اجلزء  العلوي  األيرس .
Print   عىل  طباعة

 4.  سيمت  إغالق  لوحة  خيارات  الطباعة  وستقوم  الطابعة  املزنلية 
بطباعة  امللف  لتمتكن  من  قراءته .

      
مستند لطباعة Edge الويب   

متصفح يف الطابعة أيقونة  انقر

ُ
ِ




