


على إي جنب كان يف اهلل مصرعي***     ولست أبالي حني اقتل مسلمًا     









ُّاٖ ي٘ل٘اح زتاؾ تؼاغ التلوااخ ترخرظاازاخ هاي ( الاّْز )الوؼلْهح خاطح تثسًااهط البثاغ 

لْ ياى لدٌٗا ظدّل ّإؼادٓ ؼواْل العادّل ك٘اَ : ػلٔ ظث٘ل الوصال ( الت٘ثْز )لْؼح الولاذ٘ػ 

ّهللد هي إػا ج يراتح ُرٍ التلواخ كاٖ يال هاسج ّ ّ  ػوال ( هتول–زاظة –ًاظػ )يلواخ 

تؽ٘س يلوا اػـؾ االخرظاز الرٕ ّػؼرَ ذظِاس ( الت٘ثْز )اخرظاز هي خالل لْؼح الولاذ٘ػ 

كؼٌاد ػاـؾ ( ctrl + 1)إؼدٓ ُرٍ التلواخ كلْ ّػؼد االخرظاز لتلوح ًاظػ هصالً االخرظاز 

......ُّترا( ًاظػ)ذظِس هثاشسج يلوح ( الت٘ثْز )ُرا االخرظاز هي لْؼح الولاذ٘ػ 

اّالً اكرػ تسًاهط الّْز   ّايرة 

(هتول–زاظة –ًاظػ )التلواخ 



(ًاظػ)شن ؼد  يلوح 



تؼدُا الرؽدٗد ًرُة 

إلٔ   زاض
شن إلٔ األظصاء العسٗؼح

شن ًوْم تالؼـؾ ػلٔ ؼلظ الرؽدٗد 

توؼسع األظصاء العسٗؼح



ظرظِس الوائوح ًؼـؾ هثاشسج هْاكن



ًّرثغ ًلط الخبْاخ العاتوح ّذبث٘وِا ػلٔ 

ّؼلظِا كٖ ( هتول–زاظة )التلواخ 

هؼسع األظصاء العسٗؼح



توؼسع ( زاظة هتول –ًاظػ )تؼد  يوال إػاكح التلواخ 

األظصاء العسٗؼح ًؼـؾ ٌُا

(Wordخ٘ازاخ )تؼدُا ًؼـؾ ٌُا 



(ذخظ٘ض)تؼدُا ًؼـؾ ٌُا 

(ذخظ٘ض)شن ًؼـؾ ٌُا 



ظرظِس ُرٍ الوائوح ًخراز 

(ًض ذلوائٖ)هٌِا 

تؼد اخر٘از ًض ذلوائٖ ًؽد  

(ًاظػ)يلوح 



اٙى ًؼؾ االخرظاز الوٌاظة هي 

(  ًاظػ)لْؼح الولاذ٘ػ هصالً لتلوح 

(  Ctrl +1)ظرػغ االخرظاز 

شن اػـؾ ذؼ٘٘ي



ظرػغ االخرظاز ( زاظة)ّلتلوح 

(Ctrl +2  )

شن اػـؾ ذؼ٘٘ي



ظرػغ االخرظاز ( هتول)ّلتلوح 

(Ctrl +3  )

شن اػـؾ ذؼ٘٘ي



تؼد االًرِاء ًوْم تالخسّض 

تالؼـؾ ػلٔ إؿالم



لٌرُة ( هْاكن)ًّؼـؾ ػلٔ 

لربث٘ن الخبْاخ العاتوح



Ctrl) ػلٔ (الت٘ثْز ) الولاذ٘ػ لْؼح هي الؼـؾ ػٌد اٙى 1) 

 الولاذ٘ػ لْؼح هي الؼـؾ ّػٌد (ًاظػ) يلوح هثاشسج ظرظِس

Ctrl) ػلٔ (الت٘ثْز )  (زاظة) يلوح هثاشسج ظرظِس (2

Ctrl) ػلٔ (الت٘ثْز ) الولاذ٘ػ لْؼح هي الؼـؾ ّػٌد 3) 

. (هتول) يلوح هثاشسج ظرظِس

Ctrl) ػلٔ (الت٘ثْز ) الولاذ٘ػ لْؼح هي الؼـؾ ػٌد اٙى 1) 

 الولاذ٘ػ لْؼح هي الؼـؾ ّػٌد (ًاظػ) يلوح هثاشسج ظرظِس

Ctrl) ػلٔ (الت٘ثْز )  (زاظة) يلوح هثاشسج ظرظِس (2

Ctrl) ػلٔ (الت٘ثْز ) الولاذ٘ػ لْؼح هي الؼـؾ ّػٌد 3) 

. (هتول) يلوح هثاشسج ظرظِس

Ctrl) ػلٔ (الت٘ثْز ) الولاذ٘ػ لْؼح هي الؼـؾ ػٌد اٙى 1) 

 الولاذ٘ػ لْؼح هي الؼـؾ ّػٌد (ًاظػ) يلوح هثاشسج ظرظِس

Ctrl) ػلٔ (الت٘ثْز )  (زاظة) يلوح هثاشسج ظرظِس (2

Ctrl) ػلٔ (الت٘ثْز ) الولاذ٘ػ لْؼح هي الؼـؾ ّػٌد 3) 

. (هتول) يلوح هثاشسج ظرظِس





الوؼلْهح خاطح تثسًاهط اإليعل ُّٖ ي٘ل٘ح إًشاء هائوح هٌعدلح 

لٌرُة ( هْاكن)ًّؼـؾ ػلٔ 

لربث٘ن الخبْاخ العاتوح
هصالً ًوْم تئ خال التلواخ الرٖ ًسٗدُا 

 ى ذتْى كٖ الوائوح الوٌعدلح

هصالً ًوْم تئ خال التلواخ الرٖ ًسٗدُا 

 ى ذتْى كٖ الوائوح الوٌعدلح

هصالً ًوْم تئ خال التلواخ الرٖ ًسٗدُا 

 ى ذتْى كٖ الوائوح الوٌعدلح



هصالً ًوْم تئ خال التلواخ الرٖ ًسٗدُا 

 ى ذتْى كٖ الوائوح الوٌعدلح

ّهي شن ( ت٘اًاخ)شن تؼدُا ًؼـؾ ػلٔ 

(الرؽون هي طؽح الث٘اًاخ)اخر٘از 



(هائوح)ظ٘ظِس هستغ الؽْاز ًخراز 

تؼد اخر٘از هائوح ًؼـؾ ٌُا لرؽدٗد 

التلواخ الرٖ ًسٗدُا  ى ذتْى ػوي 

الوائوح الوٌعدلح



ًؽد  التلواخ الرٖ ًسٗدُا  ى ذتْى كٖ الوائوح 

الوٌعدلح تالؼـؾ الوعروس ّالعؽة لوؤشس 

)+(الوْض الرٕ ظ٘ظِس ػلٔ شتل ػالهح 
الؼظ زهْش الخالٗا الوؽد  ظرظِس 

تِرا الشتل 



هي لْؼح  ENTERتؼد الرؽدٗد ًؼـؾ 

لٌؼْ  إلٔ هستغ ( الت٘ثْز )الولاذ٘ػ 

(هْاكن)الؽْاز ّهي شن الؼـؾ ػلٔ 



الؼظ ػٌد الؼـؾ ػلٔ العِن الوعاّز 

للخل٘ح ظرظِس الوائوح الوٌعدلح ًّخراز 

هٌِا التلوح الوسا    زاظِا كٖ الخل٘ح





(الخ..... هلق , طْزج )الوؼلْهح خاطح تثسًاهط األيعط ُّٖ ي٘ل٘ح إػاكح الوسكواخ 

ًوْم تلرػ تسًاهط األيعط ًّخراز هصالً 

هاػدج ت٘اًاخ كازؿح

شن ًؼـؾ إًشاء

:البسٗوح األّلٔ 



ًؽد  الؼوْ  الرٕ ًسٗدٍ  ى 

(الوسكن)ٗتْى ُْ ؼول 

(ّزهح ت٘اًاخ)ّهي شن ًؼـؾ ػلٔ 

(هسكن)ًّخراز هي الوائوح 



ّإلػاكح الوسكن ًٌوس ًوسذ٘ي ٌُا

ّظ٘ظِس هستغ هي خالل 

الؼـؾ ػلٔ إػاكح ًوْم 

تئػاكح الوسكواخ



ؿ٘ـاتاٗد هي الث٘اًاخ ( 2)ٗوتٌك إزكام ؼرٔ : هالؼظح 

 Access)الؽد األهظٔ لؽعن هاػدج ت٘اًاخ ) يؽد  هظٔ 
. ه٘ـاتاٗد 256ال ٗوتي  ى ٗرؼدٓ ؼعن الوللاخ اللس ٗح 



الؼظ



:البسٗوح الصاً٘ح

ًوْم تلرػ تسًاهط األيعط ًّخراز هصالً 

هاػدج ت٘اًاخ كازؿح

شن ًؼـؾ إًشاء



اّالً ًؼـؾ ػلٔ ػسع  



شن ًؼـؾ هْاكن لؽلظ العدّل



شن ًؼـؾ ٌُا ّاخر٘از ًْع 

(هسكن)الث٘اًاخ 

ًْع  ًّخر٘ازشن ًؼـؾ ٌُا 

(هسكن)الث٘اًاخ 



ًّؼغ ذعو٘ح للؽول



شن ًؼـؾ ػسع



ًّؼـؾ ًؼن لؽلظ العدّل



الؼظ





 واتاريخياً بدت تلك الرموز في عهد اإلمبراطورية الرومانية مع الحددادي  اللدني  ندان

.على سيوفهم وأسلحتهم لتمييز صانعها هايطبعون











ُرٍ السهْش؟(   زاض)ي٘ق ٗوتي إػاكح 

 ذبث٘ن خالل هي السهْش ُرٍ إػاكح ٗوتي (2007 الّْز ) البثغ تسًاهط كٖ : هصالً 

 :   ًاٍ الخبْاخ
ًوْم تلرػ طلؽح الّْز  

ًّؼـؾ ػلٔ   زاض
(زهص)شن ػلٔ 

شن ًخراز السهصشن ًخراز السهصشن ًخراز السهص





هؼلْهاخ كٖ الباتؼاخ

(البثاػح الصّظ٘ح)ي٘ق ٗوتي البثاػح ػلٔ ّظِٖ الْزهح (1)هؼلْهح 



ػلٔ خ٘از ( )ػغ 

اش ّاض ٗدّٕ



ّظروْم الباتؼاح تبثـاـغ الظاـلؽاخ اللس ٗاح ( ؽثاػح الظلؽاخ اللس ٗح)ُرٍ البسٗوح  ظِل ّ كؼل ًوْم اّالً تـ 

ّهي شن تؼد  ى ذرن ؽثاػح ياكح الظلؽاخ اللـس ٗح , اهــلة هتدض الظلؽاخ , شن ؼـــد  ( الخ.....1-3-5-7-9)

(.الخ......10-8-6-4-2( )ؽثاػح الظلؽاخ الصّظ٘ح)

ّهي ( ؽثاػح الظلؽاخ اللس ٗح)ًؽد  

(ؽثاػح الظلؽاخ الصّظ٘ح)شن ًؽد  

ّهي ( ؽثاػح الظلؽاخ اللس ٗح)ًؽد  

(ؽثاػح الظلؽاخ الصّظ٘ح)شن ًؽد  



ذؼسٗق الباتؼح ٗدّٗاً (2)هؼلْهح 

ًْاظَ تؼغ األؼ٘اى هشتلح كٖ ذؼسٗق الباتؼح ّكٖ تؼاغ األؼ٘ااى ال ٗراْكس لادٌٗا ذؼسٗاق للباتؼاح كاٖ الشاسغ 

. اٙذٖ ؽسٗوح لرؼسٗق الباتؼح ٗدّٗاً 

(start)اّالً ًؼـؾ ٌُا ػلٔ 

(Devices and Printers)ّهي شن ًؼـؾ ٌُا 



(Add a printer)ًؼـؾ ٌُا 



(Add a local printer)شن ًؼـؾ ٌُا 

إػاكح ؽاتؼح ػي ؽسٗن الثلْذْز 

الخ... ّ ّاٗسلط 



شن ًخراز هٌلر هخسض الباتؼح

كتي ( 1)الوخسض  ترخر٘ازهود  كاذا

ّػؼد  اذاػلٔ ػلن اًَ ال ٗوتي البثغ 

 اخسالباتؼح ػلٔ هخسض ( ي٘ثل)هخسض 

Nextتؼد اخر٘از الوخسض ًؼـؾ 



الباتؼاخ  ذؼازٗقذْظد ٌُا تؼغ 

 ترخر٘ازاتؽس ػي ذؼسٗق ؽاتؼرك 

اظن الشسيح الوظٌؼح للباتؼح  
ّهي شن اخرس الرؼسٗق 

الوٌاظة لباتؼرك

لرؼسٗق ؽاتؼرك Nextاٙى ًؼـؾ 



ًخراز اظن الباتؼح

Nextّهي شن ًؼـؾ 



اًرظس هل٘الً 



Nextشن ًؼـؾ 



Finishشن ًؼـؾ 

الخرثاز ػول الباتؼح



 ؿ٘س الرؼسٗق ياى اذا اها

 الرؼسٗلاخ هائوح ػوي هْظْ 

 هي هثاشسج اػاكرَ ك٘وتي

ٌُا تالؼـؾ الرؼسٗق هسص

 الػاكح الٌْٗدّشٗوتي ذؽدٗس 

للباتؼاخ اخسٓذؼسٗلاخ 



لرؽدٗد هتاى الرؼسٗق Browseشن ًؼـؾ 



ٗعة  ى ٗتْى الرؼسٗق تظ٘ـح 

(*.inf )

ًؽد  الرؼسٗق

Openشن ًؼـؾ 



Okتؼدُا ًؼـؾ 



ًؽد  الرؼسٗق

Nextشن ًؼـؾ 



ًخراز اظن الباتؼح

Nextشن ًؼـؾ 



ًٌرظس هل٘الً 



Nextشن ًؼـؾ 



Nextشن ًؼـؾ 

لعؼل الباتؼح 

اكرساػ٘ح



الؼظ ذن ذؼسٗق الباتؼح 

ذظِس ُرٍ الؼالهح ػٌد 

ظؼل الباتؼح اكرساػ٘ح



ؽاتؼح ُٖ االكرساػ٘ح ًؼـؾ  إّلعؼل 

كْم الباتؼح ّهي شن ًخراز  اٗوييلك 

Set as default printer



الؼظ



ػول٘ح الباتؼح ظرظِس  اظساءّػٌد 

الباتؼح الرٖ ظؼلرِا اكرساػ٘ح 

هثاشسج هي  ّى اخر٘از الباتؼح





 زظوٖ ؿ٘س تشتل  ّ زظوٖ تشتل اظرخداهَ ٗوتي الترسًّٖ ذْه٘غ  ًشاء ي٘ل٘ح

( الثْزتٌْٗد  ّ الّْز ) األّك٘ط تساهط خالل هيالخبْج األّلٔ 

الثْزتٌْٗدًوْم تلرػ تسًاهط 



شن  اشتالشن ًؼـؾ ػلٔ   زاض شن 

( هٌؽٌٔ)ًخراز الشتل 

شن  اشتالشن ًؼـؾ ػلٔ   زاض شن 

( هٌؽٌٔ)ًخراز الشتل 

شن  اشتالشن ًؼـؾ ػلٔ   زاض شن 

( هٌؽٌٔ)ًخراز الشتل 



شن ًوْم تسظن الرْه٘غ الرٕ ًسٗدٍ ًّوْم 

(ذٌع٘ن)تؼثؾ الرْه٘غ هي خالل شسٗؾ 

شن ًوْم تسظن الرْه٘غ الرٕ ًسٗدٍ ًّوْم 

(ذٌع٘ن)تؼثؾ الرْه٘غ هي خالل شسٗؾ 



السظام تسًاهط خالل هيالخبْج الصاً٘ح

START : هي الثسًاهط إلٔ ًدخل All program Accessories



(الولن)تؼد الدخْل إلٔ الثسًاهط ًخراز 



شن ًوْم تسظن الرْه٘غ الرٕ ًسٗدٍ





الت٘ثلًول الوللاخ هي ؼاظْب إلٔ ؼاظْب  خس ػي ؽسٗن 

   ّ كالغ ظٌؽراض  خس ؼاظْب إلٔ ؼــاظْب هي الوللاخ ًول ًسٗد يٌــا اذا

 الشسغ ُرا هغ ّلتي الٌول كٖ الشائؼح ُٖ البسٗوح ُّرٍ الخ.... زام  ّ ُاز 

 ياًد ّاى ؼرٔ (ي٘ثل)اال ؼاظْت٘ي ت٘ي ًول ّاظبح إ إلٔ ًؽراض لي ظْف

. ظداً  يث٘سج الوللاخ ؼعن



ًّوْم تستبَ ت٘ي الؽاظْت٘ي  الت٘ثلًؽؼس الخبْج األّلٔ 

الت٘ثل
زتبَ تالؽاظْت٘يالت٘ثل



ًؽد  الوللاخ الوسا  هشازيرِا لٌولِا إلٔ الؽاظْب الصاًٖالخبْج الصاً٘ح 

ػلٔ  اٗويًؼـؾ يلك 

الوسا  ًول هللاذَ  الثازذشي

االخسإلٔ الؽاظْب 

share withشن ًؼـؾ ػلٔ 

..…Advanced sharingشن ًؼـؾ ػلٔ 

الؽاظْب الوسا  ًول الوللاخ هٌَ 

(1الؽاظْب زهن )



شن ًؼـؾ ػلٔ

 Advanced sharing…..



ٌُا( )شن ًوْم تْػغ 



  ّ ظدٗد اظن ًخراز

االظن ًلط ػلٔ الثواء

OK ًؼـؾ شن



الؼظ ها ظ٘ظِس



لتل ؼاظْب ّيوا هْػػ   ًاٍ( IP) االٗث٘اخًوْم تؼثؾ الخبْج الصالصح 

الؽاظْب الوسا  ًول الوللاخ هٌَ 

(1الؽاظْب زهن )



شن ًؼـؾ ٌُا



شن ًؼـؾ يلك 

 ٗوي ٌُا

propertiesًّؼـؾ ػلٔ 



شن ًؼـؾ ٌُا ّهي شن 

propertiesًخراز 
شن ًؼـؾ ٌُا ّهي شن 

propertiesًخراز 



ترخر٘ازتؼدُا ًوْم 

Use the following Ip Address



: هصالً  االٗثٖشن ًوْم تتراتح 

192.168.1.50

ًّوْم  االظللشن ًٌرول إلٔ 

تربث٘ن ذواها يوا هْظْ 

ًّوْم  االظللشن ًٌرول إلٔ 

تربث٘ن ذواها يوا هْظْ 

شن ًٌرول إلٔ األظلل ًّوْم 

تربث٘ن ذواها يوا هْظْ 

تؼد االًرِاء هي الخبْاخ 

OKالعاتوح ًؼـؾ 



Closeشن ًؼـؾ 



 الَ٘للؽاظْب الوسا  ًول الوللاخ ( IP) الـ اػدا اخاٙى ًوْم تؼثؾ 

(2الؽاظْب زهن )

( IP) الـ االٗثّٖلتي ًوْم ترـ٘س ( 1)للؽاظْب زهن ( IP)ًلط خبْاخ ػثؾ 

192.168.1.51ًّـ٘سٍ إلٔ ( 1)الرٕ هوٌا تْػؼَ كٖ الؽاظْب زهن 

ُترا



All Program Accessories

 Runاٙى تؼد االًرِاء هي ػثؾ  ػدا اخ ياالً هاي الؽاظاْت٘ي ًادخل ػلأ هائواح 

:ترذثاع الخبْاخ   ًاٍ ( الوسا  ًول الوللاخ إلَ٘( )2)للؽاظْب زهن 



( 1)للؽاظْب زهن ( IP) الـشن ًوْم تتراتح 

:الؽاظْب الوسا  ًول الوللاخ هٌَ ُّْ

هثل ( \\)ّٗعة ّػغ  \\192.168.1.50

)//(ّل٘ط ( \\)اًرثَ ( IP) الـيراتح 

OKًؼـؾ ( IP) الـتؼد يراتح 



اظن )تؼدُا ظرظِس ًاكرج يراتح 

للؽاظْب زهن ( ّيلوح الوسّز

(1)

اظن )تؼدُا ظرظِس ًاكرج يراتح 

(1)للؽاظْب زهن ( ّيلوح الوسّز

(  105)اًرول للظلؽح 

 اًشاءلشسغ خبْاخ 

(تاظْز )يلوح هسّز 



(اظن ّيلوح الوسّز)ًدخل  (اظن ّيلوح الوسّز)ًدخل 

OKشن ًؼـؾ 



الرٕ هود  الثازذشيالؼظ ظ٘ظِس 

للوشازيح ًوْم تلرؽَ ترخر٘ازٍ



إلٔ الؽاظْب ًوْم  اللْلدزلٌول 

Copyشن ًخراز  اٗويتالؼـؾ يلك 
إلٔ الؽاظْب ًوْم  اللْلدزلٌول 

Copyتالؼـؾ يلك  ٗوي شن ًخراز 



 اٗويشن ًوْم تلظوَ تالؼـؾ يلك 

  Pasteّالؼـؾ 

شن ًوْم تلظوَ تالؼـؾ يلك  ٗوي 

  Pasteّالؼـؾ 



( Password) تاظْز ي٘ق ًٌشئ 



شن ًؼـؾ ٌُا اظن الؽعاب



الوسا   الثاظْز شن ًدخل 

إًشاءٍ ٌُا

شن ًؼ٘د إ خالَ هسج  خسٓ



ًؼـؾ  تاظْز تؼد إ خال يلوح 

ٌُا إلًشاء يلوح الوسّز





إًشاء هْهغ تع٘ؾ تعسػح ػال٘ح ّتدّى تسهعح

 الظلؽح ؼلظ توعس  (Word) الّْز  تسًاهط ؽسٗن ػي هْهغ  ًشاء ٗوتي

Web) تظ٘ـح page) ًاٍ هث٘ي ّيوا   :

ًوْم تلرػ طلؽح ّّز  كازؿح



شن ًوْم ترظو٘ن الظلؽح يوا 

ذسٗد



تساتؾ ًوْم ترؽدٗد ( يرة هي ذرل٘لٖ)ّلستؾ هصالً 

الؼثازج ًّؼـؾ يلك  ٗوي ًّخراز ازذثاؽ ذشؼثٖ

تساتؾ ًوْم ترؽدٗد ( يرة هي ذرل٘لٖ)ّلستؾ هصالً 

الؼثازج ًّؼـؾ يلك  ٗوي ًّخراز ازذثاؽ ذشؼثٖ



شن ًدخل الساتؾ ٌُا ًّؼـؾ هْاكنشن ًدخل الساتؾ ٌُا ًّؼـؾ هْاكن



الؼظ 



تؼد االًرِاء هي الرظو٘ن ًؼـؾ ٌُا لؽلظ 

شن ًخراز  ترظنالظلؽح شن ًخراز ؼلظ 

اخسٓ ذٌع٘واخ

تؼد االًرِاء هي الرظو٘ن ًؼـؾ ٌُا لؽلظ 

شن ًخراز  ترظنالظلؽح شن ًخراز ؼلظ 

اخسٓ ذٌع٘واخ

تؼد االًرِاء هي الرظو٘ن ًؼـؾ ٌُا لؽلظ 

شن ًخراز  ترظنالظلؽح شن ًخراز ؼلظ 

 خسٓ ذٌع٘واخ



ًخراز اظن الظلؽح ًّخراز ًْع الؽلظ 

(web page)

ًخراز اظن الظلؽح ًّخراز ًْع الؽلظ 

(web page)



ًـ٘س ػٌْاى الظلؽح

الوْهغ السظوٖ للوثسهط : هصالً 

ؽازم السإّ شن ًؼـؾ هْاكن

الوْهغ السظوٖ للوثسهط : هصالً 

ؽازم السإّ شن ًؼـؾ هْاكن



تؼدُا ًخراز هتاى ؼلظ الظلؽح 

ًّؼـؾ ؼلظ

تؼدُا ًخراز هتاى ؼلظ الظلؽح 

ًّؼـؾ ؼلظ



الؼظ



الؼظالؼظ

اٙى كوؾ هن تسكغ الوْهغ 

ػلٔ شثتح االًرسًد





(Dos) الدّشػي ؽسٗن ( Format) اللْزهاخ

 اض ْٗ لللالغ اللسهرح ؽسم  كؼل هي ُٖ الدّض ؽسٗن ػي اللْزهاخ  ى

 ّػؼَ إلٔ ّإزظاػَ اللاٗسّظاخ ياكح ؼرف ظ٘رن ّػٌدُا الخ... السام  ّ تٖ

. (الشسيح) األطلٖ

  الدّشًدخل إلٔ شاشح الخبْج األّلٔ 
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الدّشظرظِس شاشح 



ٗعة  ى  الدّشكٖ شاشح  االهسهثل يراتح 

اظن : الخ هصالً ... السامًؼسف اظن اللالغ  ّ 

(:i)لَ ُْ  كْزهاخاللالغ الوسا  ػول 



 اللْزهاخاٙى ًوْم تتراتح  هس 

 ُّْ(format i:)

format i:

ت٘ي ( space)ٗعة ّػغ كساؽ 

ّاظن اللالغ Formatيلوح 



Enterًؼـؾ  االهستؼد يراتح 



ظ٘رن هساءج اللالغ تؼدُا 

 Enterًؼـؾ 



ًٌرظس هل٘الً لؽ٘ي ايروال ػول٘ح 

(100)ّاًرِاء الؼدا  إلٔ  اللْزهاخ



تؼد االًرِاء ًخراز اظن لللالغ



Tarekهصالً 



اللْزهاخاًرِد ػول٘ح 





 كازؽ اًَ ذسٓ الخ.... السام  ّ اللالغ تلرػ ذوْم ػٌدها األؼ٘اى تؼغ كٖ

 الخازض هي السام  ّ اللالغ ّشتل هللاخ ػلٔ ٗؽرْٕ اًَ الؽو٘وح كٖ ّلتي

. البسٗوح تِرٍ الوخل٘ح الوللاخ ألظِاز الؽل ها  ذى هولْء اًَ ػلٔ ٗدل

 My Computerًدخل إلٔ 

شن ًؼـؾ ٌُا

تؼدُا ًؼـؾ ٌُا

( :1)هؼلْهح 



Viewشن ًؼـؾ ػلٔ 

 My Computerًدخل إلٔ 

شن ًؼـؾ ٌُا

ػالهح  ّاشالح ترخر٘ازًوْم 

( ) هي الخ٘ازاخ

ػالهح  ّاشالح ترخر٘ازًوْم 

( ) هي الخ٘ازاخ

ػالهح  ّاشالح ترخر٘ازًوْم 

( ) هي هستغ الخ٘ازاخ



الثؽس العسٗغ(2)هؼلْهح 

 الثؽس هستغ كٖ الولق ط٘ـح تتراتح ًوْم هلق ػي تعسػح للثؽس

 ٌُا : هصالً  الظ٘ـح ذلك ذوصل الرٖ الوللاخ ياكح  ظِاز ظ٘رن ّترلك

 االلترسًّ٘ح تالترة الخاطح الظ٘ـح ُّٖ (pdf) الظ٘ـح   خلٌا

 ط٘ـح يراتح ّٗوتي (pdf) تظ٘ـح الرٖ للوللاخ الٌرائط ّظِسخ

الخ.... للظْز jpgّ الّْز  لوللاخ docx : هصالً   خسٓ

ػد  ًرائط الثؽس



ربنا إوا ظلمنا أوفسنا وان مل تغفر لنا وترمحنا لنكووه مه القوم الظاملني

اػـؾ ٌُا 

للسظْع إلٔ تداٗح التراب


