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 إالماعلمتنا انا علم ال سبحانك»           
  «  العليم السميع انت انك

                العظيم اهلل صدق
  

 
 
 
 
 

 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 ذمار جامعة

 المعلومات ونظم الحاسوب علوم كلية

   تقنية معلوماتقسم 

 

 

Republic of Yemen 

Thamar university 

Factual of CS& IT 

Dept. IT 

 

 

  ن الرييمبسم اهلل الرمح
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 والسند العون لنا كانوا من إىل

 أعمارهم أفنوا من إىل     
حقيقة أحالمنا ليجعلوا  

وأمهاتنا آبائنا  

بالسعادة مليئة حياتنا جعلوا من إىل      
 إخواننا

  يألوا مل من إىل
 
 هذا إىل بنا الرقي سبيل يف جهدا

 املستوى
ذتنا األجالءدكاترتنا وأسات  

هذه السطور والتي يف حمتواها  نهدي
 اجمللدات بكلمة غالقشرح كامل لكيفية إ
▌▌▌سر  
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 هذه الطريقة على الشكل التايل:
 والرجاء اتباع الطريقة بحذافيرها:

 نبدأ

د نسخها هذه العبارات بدون زيادة أو نقصان إلى ملف المفكرة ووضعت الكلمات المرا أنسخ

 تمييزهاباللون األحمر ل

 

cls  

@ECHO OFF  

title Folder Locker  

if EXIST "Control Panel.{21EC2020- 3AEA-1069- A2DD-08002B30309 

D}" goto UNLOCK  

if NOT EXIST Locker goto MDLOCKER  

:CONFIRM  

echo Are you sure u want to Lock the folder(Y/N ) 

set/p "cho ">= 

if %cho%==Y goto LOCK  

if %cho%==y goto LOCK  

if %cho%==n goto END  

if %cho%==N goto END  

echo Invalid choice . 

goto CONFIRM  

:LOCK  

ren Locker "Control Panel.{21EC2020- 3AEA-1069- A2DD-

08002B30309 D "} 

attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020- 3AEA-1069- A2DD-

08002B30309 D "} 

echo Folder locked  

goto End  

:UNLOCK  

echo Enter password to Unlock folder  

set/p "pass ">= 

if NOT %pass%== type your password here goto FAIL  

attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020- 3AEA-1069- A2DD-

08002B30309 D "} 

ren "Control Panel.{21EC2020- 3AEA-1069- A2DD-08002B30309 D}" 

Locker  

echo Folder Unlocked successfully  

goto End  

:FAIL  

echo Invalid password  

goto end  
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:MDLOCKER  

md Locker  

echo Locker created successfully  

goto End  

:End 

 

 املريلة الثانية:

الموجودة في السطر رقم  type your password hereان مك باسو وردكضع  - 2

بدال من النص االعلى وهو  باسو وردكبدون تغيير أي شي )بس أكتب  (باللون األحمر23)

 (المكتوب باللون األحمر

 في أي مكان تريده سطح المكتب أو المستندات.............إلخ locker.batأحفظ الملف باسم  - 3

 locker باسمسيظهر لك مجلد  locker.batشغل الملف  - 4

 lockerحط أي ملفات تريد أن تقفلها بداخل المجلد  - 5

مرة ثانية حتطلعلك نافذة دوس تقولك )هل أنت متأكد ( حط حرف  locker.batشغل ملف  - 6

Y  أنشئملفاتك بداخل المجلد الذي  ما تحطبعد 

 حتختفي النافذة ويختفي المجلد - 7

نافذة حط الكلمة السرية يلي كتبتها  كلتطلعراح  locker.batالمجلد شغل ملف إذا بدك تفك  - 8

 وراح يظهر لك المجلد. أنت

 بهذا الموضوع وشكراً. والدعاء لي والرجاء ياشباب ذكري

 طريقة قفل اجمللدات بكلمة سر:  املصدر
http://forum.arabia4serv.com/t48187.html#ixzz1Po0Jdn4y 

 /سياف النهاري هندسمع حتيات امل
 وثحب-تصاميم – طباعة-شبكات  –برامج  – سيد يهاتنسخ  –برجمة  –صيانة 

واحملمولة   املكتبية الكمبيوترجهزة أأنواع  بيع وشراء مجيع-مستلزمات كمبيوتر
 جديد ومستخدم 

 141483535-175555117ت  للتواصل عرب االرقام التالية
 

http://forum.arabia4serv.com/t48187.html#ixzz1Po0Jdn4y
http://forum.arabia4serv.com/t48187.html#ixzz1Po0Jdn4y
http://forum.arabia4serv.com/t48187.html#ixzz1Po0Jdn4y
http://forum.arabia4serv.com/t48187.html#ixzz1Po0Jdn4y
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  او عرب الربيد االليكرتوني 
sayafabdu@yahoo.com 

y@gmail.comayafalnharS 
ail.com234@gmayaf1S 

  


