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مكبيوتر Apple املكتيب: إدارة املرفقات
التأكد من أمان يشء ما تلقيته مرفقًا بالربيد اإللكرتوين.

ميكن استخدام برناجم ماكحفة الفريوسات للتحقق من مرفقات الربيد اإللكرتوين حبثًا عن الفريوسات والرباجم األخرى غري  

املرغوب فهيا. ومبجرد أن تعرف أن أحد املرفقات آمن، ميكنك إرساله إىل خشص آخر، أو طباعته لقراءته الحقًا.

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

 macOS Catalina. ملزيد من املعلومات حول macOS، ارجع إىل مكبيوتر Apple املكتيب: دليل األمن واخلصوصية. 
جيب أن تتحقق من أن المكبيوتر اخلاص بك موصول بالكهرباء ويف وضع التشغيل ويعرض سطح املكتب. وجيب عليك أيضًا 

التحقق من أن املاوس ولوحة املفاتيح موصولة بشلك حصيح.

إذا كنت ترغب يف املتابعة عىل جهاز المكبيوتر اخلاص بك، فيجب أن يكون لديك أيضًا برناجم ماكحفة فريوسات مثبت، وحساب 
ًبريد إلكرتوين، وأن تكون متصال بشبكة Wi-Fi املزنلية وطابعة.

اخلطوات األوىل

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

يكون لديك بريد إلكرتوين حيتوي عىل مرفق، لذا ميكنك متابعة هذه اخلطوات 

واالحتفاظ بورقة النصاحئ هذه عند استالم رسالة بريد إلكرتوين.

يستخدم هذا العرض التوضيحي تطبيق  الربيد الذي مت تضمينه مع 

 macOS Catalina. هذه اخلطوات ستعمل ولكن حتقق من 
بريدك اإللكرتوين.

لفتح تطبيق الربيد:

1. باستخدام املاوس، حرك املؤرش إىل صف األيقونات يف أسفل 
.Dock الشاشة. وهذا ما يمسى

Dock  .2 هو املاكن الذي ستجد فيه أيقونات لبعض التطبيقات األكرث 
استخدامًا عىل جهاز المكبيوتر. احبث عن أيقونة الربيد وانقر علهيا.

سيمت فتح تطبيق الربيد.  .3

 
 ميكنك املساعدة يف محاية المكبيوتر 
 من الفريوسات والرباجم األخرى غري 

املرغوب فهيا
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حفظ مرفق

تظهر رسائل الربيد اإللكرتوين اجلديدة يف العمود األوسط لتطبيق الربيد. ويف هذا املثال، سنقوم بفتح بريد إلكرتوين من طبيبنا. 

انقر عىل الربيد اإللكرتوين مرة واحدة وسيظهر يف العمود األمين.

يعرض بريدنا اإللكرتوين الكتيب املرفق كأيقونة صغرية، أو صورة، مع امس امللف يف األسفل. يمسى هذا النوع من امللفات 

بتنسيق PDF أو تنسيق املستند احملمول. لقراءة ملف PDF، ميكننا النقر فوقه نقرًا مزدوجًا، ولكن بدال من ذلك سنقوم 

َ

ً

عىل الرمغ من أنه ميكن أن يكون من اآلمن فتح رسالة بريد إلكرتوين 

وقراءهتا، لكن ال تنقر مطلقًا عىل رابط أو تفتح مرفقًا لست متأكدًا 

منه. حيث قد حيتوي أي رابط أو ملف داخل رسالة بريد إلكرتوين عىل 

فريوسات أو براجم أخرى غري مرغوب فهيا.

مبحسه حبثًا عن الفريوسات أوال.

1.   انقر بزر املاوس األمين عىل أيقونة املرفق، وستظهر بعض اخليارات.
انقر فوق حفظ مرفق، وستظهر لك لوحة جديدة.  .2

3.  يف اجلزء السفيل من اللوحة، ميكنك رؤية املجلد الذي سيمت حفظ امللف به. ويمت ضبطه عىل 
التزنيالت افرتاضيًا. انقر فوق التزنيالت وستقدم لك قامئة منبثقة قامئة باخليارات. 

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

ً

حتريك نافذة الربيد

إذا مل تمتكن من رؤية أيقونة PDF اجلديدة، فقد تكون لوحة الربيد فوقها! حرك تطبيق الربيد بعيدًا عن طريق 
النقر مع االسمترار مبسك اجلزء العلوي من لوحة الربيد باملاوس، مث حسهبا.

ستتحرك لوحة الربيد مع املاوس حىت ترتك الزر. انقل تطبيق الربيد حىت تمتكن من رؤية أيقونة املرفق.

ّ
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مسح املرفق

يف هذا املثال، سنقوم مبسح املرفق باستخدام برناجم ماكحفة الفريوسات 
.Norton Security for Mac الذي مت رشاؤه يمسى

جيب أن تعمل هذه اخلطوات مع معظم براجم ماكحفة الفريوسات  

األخرى أيضًا.

 .PDF 1. ابدأ باستخدام املاوس للنقر بزر املاوس األمين عىل أيقونة
سوف تظهر بعض اخليارات.

2. انقر فوق املسح باستخدام برناجم Norton. إذا كنت 
تستخدم برناجم ملاكحفة الفريوسات خمتلف، فسيظهر امسه هنا 

بدال من ذلك.

 3. سيمت مسح املرفق عىل الفور، وستظهر النتيجة عىل الشاشة: 
مل يمت العثور عىل هتديدات. عظمي!

ميكنك اآلن أن تكون واثقًا من أن املرفق ال حيتوي عىل أي فريوسات،  

وأنه آمن للفتح والقراءة.

 

 

ً

 

إذا اكن املرفق خطريًا، فسيعملك المكبيوتر أنه قد مت العثور عىل مشلكة . 
ويف هذه احلالة، سيقيض عىل املشلكة تلقائيًا أو يأخذك يف خطوات إلزالة 

الهتديد بأمان.

هناك العديد من حزم براجم ماكحفة الفريوسات لالختيار من بيهنا، 

ومعمظها يقدم نخسة جتريبية جمانية مدهتا 30 يومًا. ولكن تأكد من 

قراءة لك التفاصيل الدقيقة حول التاكليف املسمترة قبل االشرتاك.

ِ

سيخربك برناجم ماكحفة الفريوسات ما 

إذا اكن امللف آمنا لفتحه
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إرسال مرفق إىل خشص ما

اآلن نعمل أن املرفق آمن، وميكننا إرساله إىل خشص آخر.

1. يف أعىل يسار لوحة الربيد، انقر فوق إنشاء رسالة جديدة. تبدو 
مثل ورقة وقمل.

2. تظهر لك لوحة لكتابة رسالة بريد إلكرتوين جديدة. انقر يف املساحة 
املوجودة عىل الميني اليت تقول إىل واكتب عنوان الربيد اإللكرتوين 

ألحد األصدقاء.

 3. أسفل مربع إىل، يوجد مربع نخسة. نخسة تعين نخسة كربونية، 
لكننا لن ننسخ هذه الرسالة اإللكرتونية إىل أي خشص ما، لذلك ال 

حنتاج إىل إضافة أي يشء هنا.

4. انقر يف املساحة املوجودة عىل ميني املوضوع واكتب عنوان بريدك 
اإللكرتوين.

5. انقر يف املساحة الفارغة أسفل املوضوع. سنكتب مالحظة رسيعة 
حول سبب إرسال املرفق.

6. احبث عن امللف عىل سطح املكتب وانقر مع االسمترار مبسك 
املاوس فوقه.

7. احسب امللف حىت يصبح أعىل املساحة البيضاء أسفل املوضوع.
8. عندما ترى رمز عالمة زائد أخرض يظهر عىل امللف، اترك زر املاوس 

وسيسقط امللف يف الربيد اإللكرتوين.

 

َ  

 

 

 

 

 
 

 9. عندما ترى امللف كأيقونة يف املنطقة البيضاء أسفل املوضوع، 
فقد حجنت يف إرفاقه بربيدك اإللكرتوين.

 10. انظر يف اجلزء العلوي األيرس من نافذة الربيد وانقر عىل 
إرسال رسالة. إنه زر يشبه طائرة ورقية.

 

 

ميكنك مشاركة الصور والكتيبات واملزيد 

مكرفقات للربيد اإللكرتوين

Be a flu fighter 
with Medicare

FREE
FLU SHOT
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سوف خيتيف الربيد اإللكرتوين وهو اآلن يف طريقه. للتحقق من إرسال الربيد اإللكرتوين، احبث يف العمود األيرس من  

تطبيق الربيد وانقر فوق الرسائل املرسلة.

سيمت تغيري  صندوق الوارد إلظهار قامئة برسائل الربيد اإللكرتوين املرسلة مؤخرًا. وجيب أن يكون الربيد اإللكرتوين مع 

املرفق يف األعىل.

أغلق الربيد بالنقر فوق النقطة امحلراء يف الزاوية العلوية اليرسى من لوحة الربيد.

طباعة مرفق

إليك طريقة رسيعة وهسلة لطباعة مرفق PDF باستخدام الطابعة املزنلية. حتتاج هذه الطريقة إىل إعداد الطابعة املزنلية 

وتوصيلها بشلك حصيح وتشغيلها.

1. انقر نقرًا مزدوجًا فوق أيقونة PDF عىل سطح املكتب. سيمت فتح 
تطبيق املعاينة، وسيظهر املنشور.

2. يف القامئة املوجودة يف اجلزء العلوي، انقر فوق ملف، مث احبث عن 
طباعة يف القامئة املنسدلة. وعادة ما تكون يف أسفل القامئة.

انقر فوق طباعة وستظهر لوحة خيارات الطباعة. .3
4. جيب أن يظهر امس الطابعة هنا يف األعىل. وميكنك أيضًا رؤية 

خيارات لضبط عدد النسخ وحتديد الصفحة أو الصفحات من ملفك 

اليت ترغب يف طباعهتا. يعد خيار الصفحات مفيدًا لمللفات الكبرية، 

ويتيح لك طباعة صفحة أو عدة صفحات، بدال من لك الصفحات.

5. انقر فوق طباعة، وستغلق لوحة خيارات الطباعة وستطبع طابعة 
املزنل امللف لتقرأه.

 

 

 
 

ُ

ً

 

 إذا اكن لديك طابعة مت إعدادها، 
 وميكنك معل نسخ ورقية من امللفات 

عىل جهاز المكبيوتر اخلاص بك




