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المقدمة

إيمانا من اإلدارة العامة لتقنية المعلومات بأهمية التعليم وزيادة المعرفة لدى منسوبي 

جامعة الملك خالد ولما تمثله الدورات التدريبية من قيمة حقيقية ومساهمة في إبراز 

مخرجات الجامعة وتسهيل عمل منسوبيها والتحول لحكومة إلكترونية ،

يسر تقنية المعلومات في جامعة الملك خالد أن تقدم لكم هذه الحقيبة التدريبية مع 

أصدق األمنيات أن تكون عونا لكم في أداء مهامكم  ، والله ولي التوفيق .
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اسم البرنامج : استكشاف ويندوز 10 واألجهزة الذكية

الهدف العام للبرنامج :
تمكين المتدربين على التعامل مع جهاز الحاسب واألنظمة والتطبيقات الحديثة والمساعدة على 

أداء مهام عملهم وتطوير مهاراتهم والحصول على خبرة كافية في استخدام الحاسب اآللي.

األهداف التفصيلية للبرنامج :
أن يتعرف المتدرب على اآلتي :

• ما هو نظام التشغيل ؟

.windows 10 التعامل مع نظام التشغيل •

• األجهزة الذكية.

الشريحة المستهدفة  : 
موظفي وموظفات جامعة الملك خالد وأعضاء هيئة التدريس.

مدة البرنامج : يوم واحد.          عدد الساعات: 6 ساعات.

دليل الحقيبة
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الوحدة االولى :

ما هي أنظمة التشغيل للكمبيوتر
Operating System
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من المتعارف عليه أن الحاسوب ، الحاسب اآللي عبارة عن جهاز الكتروني قادر على استقبال 

البيانات ومعالجتها ثم تخزينها أو إظهارها للمستخدم بصورة أخرى . وطبعا البد للحاسوب إن 

هو أراد القيام بتلك الوظائف من أجهزة تساعده على فعل ذلك ، وهي باألساس المعالج ، 

الذاكرة ، القرص الصلب ، لوحة المفاتيح ، الفأرة والتي تشكل مجتمعة ما يعرف بالمكونات 

المادية للحاسوب .

حيث أن المكونات البرمجية هي المكون الثاني من مكونات الحاسب وهي حلقة الوصل بين 

الحاسب ومستخدمه ويمكن اعتباره ( مترجم ) يحول البيانات واألوامر من لغة مفهومة 

للمستخدم إلى لغة مفهومة للحاسب والعكس بعد المعالجة .

إال أن تعدد هذه المكونات وصعوبة التعامل المباشر معها ، استلزم إيجاد برامج قادرة على 

التحكم في مختلف هذه العناصر وتيسير استخدامها استخداما صحيحا ، فكان الحل مع برمجيات 

خاصة تسمى : أنظمة التشغيل ، فما المقصود اذا بنظام التشغيل ؟ 
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: ( Operating Systems) نظم التشغيل
نظم التشغيل هي البرمجيات الرئيسة ألي جهاز حاسب حيث أنها تعتبر أرضية التعامل بين 

المستخدم وجهاز الحاسب ( حلقة الوصل ) وتنقسم نظم التشغيل من حيث واجهة المستخدم 

إلى نوعين : ( واجهة مستخدم رسومية : تعرض صور وأيقونات ، واجهة مستخدم غير رسومية : 

تعرض نصوص فقط ) ، وتختلف نظم التشغيل باختالف غرض  استخدام الحاسب فهنالك 

نظم تشغيل شخصية ( عادية ) ونظم تشغيل متخصصة ( خاصة بالشبكات مثال ) . 
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ويقع على عاتق أي نظام تشغيل الكثير من المهام منها :
• تنفيذ األوامر الداخلية المخزنة في ذاكرة القراءة فقط للحاسب ، ومن ثم عرض معلومات 

المكونات المادية للحاسب فور تشغيله .

• تفحص وحدات اإلدخال واإلخراج الموصلة بالحاسب والتأكد من سالمة عملها (فور التشغيل ).

• إظهار واجهة المستخدم بعد انتهاء تحميل النظام ( الواجهة التي تستخدم لتوجيه األوامر وغيرها).

• االستعداد التام الستقبال أو إدخال األوامر ومن ثم معالجتها وإخراج ناتج المعالجة للمستخدم . 

• استكشاف أي أخطاء في وحدات اإلدخال أو اإلخراج أو التخزين وبصورة عامة التنبيه لوجود أي 

خطأ في أي مكون من مكونات الحاسب المادية .
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يعتبر النظام بصورة عامة حلقة الوصل بين المكونات المادية وبين المكونات البرمجية األخرى وبين 

مستخدم الحاسب ، ومن أشهر أنواع نظم التشغيل :

 ( نظام تشغيل النوافذ Microsoft Windows  ( رسومي ) ، نظام تشغيل القرص MS Dos  ( غير 

رسومي ) ، نظام تشغيل اليونيكس ( خاص بالشبكات ) Unix ( رسومي ) ، نظام تشغيل 

الماكنتوش Mac  ( رسومي  ) . 

ُيعّد الويندوز أكثر أنظمة التشغيل استخدامًا 

حول العالم نظرًا العتماده على نظام الواجهات 

الرسومية التي تبسط وتسّهل العمل عليه من قبل 

الوحيد  النظام  أّنه  إلى  المستخدمين، باإلضافة 

أعطاه  مما  الفيديو  ألعاب  لتشغيل  الُمعتمد 

من المستخدمين حول العالم . جدًا  كبيرة  قاعدة 
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الوحدة الثانية :

استكشاف ويندوز 10
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  :( Main screen) أقسام شاشة النظام
بمجرد تشغيل الجهاز يبدأ عمل نظام تشغيل النوافذ ويندوز 10 ، وتظهر الواجهة الرسومية أو 

الشاشة الرئيسة للنظام والتي تسمى عموما بسطح المكتب .
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1- سطح المكتب :  
هو القسم الذي يمثل السطح أو أرضية النظام 

وتظهر عليه صورة أو خلفية ، ويغطي أكثر من 

%90 من الشاشة .

2- شريط المهام : 
هو الشريط الظاهر أسفل الشاشة ويعرض في 

قسمه األيمن وزر ( البدء ) ومستطيل ( البحث ) 

وفي قسمه منطقة  ( اإلعالم ) والخاصة بعرض 

الرسائل والتحكم في بعض خصائص النظام 

مثل : ( الصوت ، التاريخ .....) 
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3- األيقونات : 
هي رموز التطبيقات أو المستندات المجلدات 

منها األساسية ومنها ما تم إضافته من قبل 

المستخدم وتظهر على ( سطح المكتب ) وفي 

القسم األوسط من ( شريط المهام ) . .

: Start Menu 4- قائمة ابدأ
تتيح قائمة ( ابدأ ) إمكانية وصول المستخدم 

لألوامر األساسية والتطبيقات المثبتة أو المحملة 

على الجهاز ،انقر زر ( البدء ) الظاهر على أقصى 

يمين ( شريط المهام ) سيتم مباشرة عرض 

مجموعات أيقونات تعرف بــ ( قائمة البدء ) ويظهر 

في أعلى القائمة ( اسم المستخدم الحالي للنظام )

تظهر أيضا أيقونات التطبيقات ( األكثر استخداما ) 

أو التي تم تشغيلها مؤخرا على النظام، تظهر أسفل 

قائمة األوامر األساسية وأدوات التحكم بالنظام 

وخيارات الطاقة وإيقاف التشغيل 

يمكنك عرض المزيد من أيقونات قائمة التطبيقات 

األساسية باستخدام أسهم التمرير ألعلى و ألسفل 

واللذان يظهران عند تمرير الفأرة على الحد األيسر 

لقائمة ( البدء )

كما يظهر خيار عرض كل البرامج والتطبيقات 

المحملة على جهاز الحاسب ( كافة التطبيقات ) 

باإلضافة إلى عرض الخيارات وأيقونات التطبيقات 

األساسية أو المرتبطة مباشرة بشبكة االنترنت .
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إضافة (  سطح المكتب ) جديد :
من المميزات الجديدة لنظام تشغيل النوافذ ( ويندوز 10 ) إمكانية العمل على أكثر من ( سطح المكتب ) 

واحد بحيث يعرض كل ( سطح مكتب ) ما فتح عليه من إطارات أو نوافذ للتطبيقات وغيرها باإلضافة 

إلى إمكانية التبديل بين أسطح المكاتب المفتوحة حسب رغبة مستخدم النظام .

 

إلضافة ( سطح مكتب ) جديد :
1- انقر على خيار ( طريقة عرض المهمة ) من ( شريط المهام ).

2- سيتم عرض مصغرات على ( سطح المكتب ) للنوافذ واإلطارات المفتوحة حاليا.

3- انقر على خيار أو أمر ( سطح مكتب جديد ) الظاهر على الركن السفلي األيسر من ( سطح المكتب ) 

الحظ ظهور مصغرات أعلى شريط المهام لـ ( سطح المكتب األول ) و ( سطح المكتب الجديد )
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لعرض أي من السطحين :
4- انقر على مصغر العرض الخاص به 

انقر مثال على مصغر ( سطح المكتب لـ 2 ) ليتم مباشرة تنشيط ( سطح المكتب ) الجديد وعرضه بملء الشاشة .
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للتبديل إلى (  سطح المكتب ) اآلخر :
انقر على أمر طريقة عرض المهمة من ( شريط المهام ) .

انقر على مصغر العرض الخاص بـ ( سطح المكتب ) المراد االنتقال إليه. 
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أيقونات سطح المكتب (  تغيير نمط عرض ) : 
بإمكان مستخدم النظام تغيير نمط حجم أيقونات ( سطح المكتب ) حسب رغبته.

( صغير – كبير جدا ) وتفيد هذه الخاصية المستخدمين من كبار السن أو الذين يعانون من مشاكل 

اإلبصار.

انقر على أي موقع فارغ على ( سطح المكتب ) بزر الفأرة األيمن ثم ثبت مؤشر الفأرة على أمر ( عرض ) 

لتظهر خيارات حجم األيقونات أعلى القائمة.

انقر مثال على خيار ( أيقونات كبيرة ) والحظ التغير مباشرة على حجم أيقونات ( سطح المكتب ).

انقر على خيار ( أيقونات متوسطة ) لتظهر رموز وأيقونات ( سطح المكتب ) بحجم وسط.

كما يمكنك استخدام نفس الخطوات للرجوع إلى حجم صغير لأليقونات باختيار ( أيقونات صغيرة ).

أيقونات سطح المكتب ( الترتيب التلقائي ) :
يرتب النظام أيقونات ( سطح المكتب ) تلقائيا على شكل أعمدة وصفوف متساوية لكن للمستخدم 

حرية الترتيب سواء تلقائيا أو يدويا حسب رغبته بالسحب واإلفالت 

انقر على أي موقع فارغ على ( سطح المكتب ) بزر الفارة األيمن ثم ثبت مؤشر الفارة على أمر ( عرض ) 

والحظ وجود عالمة الخيار على خاصية ( ترتيب تلقائي لأليقونات ) 

انقر على خيار ( ترتيب تلقائي لأليقونات ) ألتاحه حرية الترتيب يدويا 

اآلن اسحب أي أيقونه من أيقونات سطح المكتب مع استمرار الضغط على زر الفارة األيسر باتجاه أي 

موقع على ( سطح المكتب ) 

حرر زر الفارة ليتم تثبيت األيقونة في موقعها الجديد

إلعادة تثبيت خاصة ( ترتيب تلقائي لأليقونات ) اعد تطبيق الخطوات ( 2-1 )

أيقونات سطح المكتب ( إظهار و إخفاء ) :
إظهارها حسب رغبة المستخدم 

يعرض النظام أيقونات ( سطح المكتب ) للمستخدم بسبب اختيار خاصية ( إظهار أيقونات سطح 

المكتب ) من بين خيارات أمر ( عرض )

15



إلخفاء األيقونات :
انقر على خاصية ( إظهار أيقونات سطح المكتب ) من جديد ألزاله اختيارها 

ستختفي األيقونات مباشرة ليظهر ( سطح المكتب ) فارغا 

أيقونات سطح المكتب ( الفرز ) :
يقصد بخاصية ( الفرز ) أعاده ترتيب األيقونات بناء على عنصر محدد كأن تظهر األيقونات األحدث أول القائمة 

أو آخرها ( حسب التاريخ ) ا وان تظهر أكبرها حجما أول القائمة أو العكس ( حسب الحجم ) بما يخدم المستخدم 

ويسهل وصوله إلى أيقونات معينة في حال أن عددها كبير 

قبل تغيير نوع ( الفرز ) الحظ أوال ترتيب األيونات على سطح المكتب حاليا 

لتغيير نمط الترتيب \ الفرز :
انقر على موقع فارغ على ( سطح المكتب ) بزر الفأرة األيمن ثم ثبت مؤشر على خيار ( فرز حسب )

تظهر خيارات الفرز أو الترتيب حسب ( االسم : أبجديا , الحجم : من األكبر إلى األصغر , النوع : تجميع كل 

األيقونات التي تتبع نوع واحد مع بعضها , التاريخ : من األحدث إلى األقدم ) 

انقر مثال على خيار ( الحجم ) والحظ مباشرة إعادة ترتيب األيقونات في القائمة على ( سطح المكتب )

أقسام اإلطار أو النافذة :
تتكون اإلطارات و النوافذ الخاصة باستكشاف الملفات أو المجلدات من عدة أقسام بحيث يكون لكل قسم 

مهمة معينة سواء االنتقال إلى موقع أو تطبيق أمر أو عرض معلومات مثال شريط أدوات الوصول السريع :

شريط القوائم \ األوامر

جزء التفاصيل ( يعرض محتوى القسم الذي يتم النقر عليه أو االنتقال إليه من خالل النافذة أو اإلطار المفتوح ) 

شريط العنوان النافذة \ اإلطار 

شريط األدوات 

شريط المعلومات 

شريط أزرار التحجيم للنافذة \ اإلطار 

شريط ( المسار ) ومستطيل ( البحث ) وزري الخلف و ألمام

جزء التنقل 
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إضفاء الطابع الشخصي \ الخلفية ( تغيير الخلفية ) :

ذكرنا سابقا أن ( سطح المكتب ) يمثل مايقارب %95 من حجم الشاشة الرئيسية للنظام أو شاشة الحاسب 

وغالبا ما يتم عرض صورة كخلفية ل ( سطح المكتب ) إلضافة ملمس رسومي للنظام , الجدير بالذكر أن 

النظام يتيح للمستخدم إمكانية تغيير صورة الخلفية أو إزالة تثبيتها حسب الرغبة 

لتغيير خلفية ( سطح المكتب ) :
 انقر على أي موقع فارغ على ( سطح المكتب ) بزر الفأرة األيمن , ثم انقر أمر أو خيار ( تخصيص )
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إضفاء الطابع الشخصي \ نسق ( أيقونات سطح المكتب ) :
يتيح النظام امكانيية تغيير إعدادات أيقونات ( سطح المكتب ) األساسية ( الخاصة بالنظام وليست الخاصة 

بتطبيقات إضافية يتم تحميلها من قبل المستخدم ) من حيث إظهارها أو إخفاؤها أو من حيث تغيير شكل 

األيقونة 

انقر على عنوان قسم ( نسق ) من نافذة إعدادات الطابع الشخصي ثم انقر على أمر أو خيار ( إعدادات أيقونة 

سطح المكتب ) 

سيظهر مباشرة مربع حوار أو إطار خاص بعنوان ( إعدادات أيقونة سطح المكتب )

تظهر قائمة بأسماء أيقونات ( سطح المكتب ) األساسية , وبجوار كل اسم مربع خيار خاص بإظهارها أو عدم 

إظهار على ( سطح المكتب )
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Searching البحث عن العناصر
أثناء استكشافك أو استعراضك ألقسام النظام أو محتويات األقراص ستجد أن هناك اآلالف من العناصر التي 

تمثل سواء مجلدات أو ملفات على اختالف أنواعها ، لكن نظام التشغيل يتيح إمكانية الوصول إلى عناصر 

معينة مهما كثرت العناصر وذلك عن طريق استخدام أمر ( البحث ) بمعلومية اسم العنصر أو بمعلومية نوعه 

مثال 

لبدء البحث : انقر نقرة واحدة بداخل مستطيل ( بحث في هذا الكمبيوتر الشخصي ) المجاور لمستطيل

 ( المسار ) سيظهر مباشرة مؤشر الكتابة بداخل المستطيل ، بانتظار كتابة نص موضوع البحث .
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(create new folder)  المجلدات:  إنشاء مجلد جديد
 هي عبارة عن حاويات لملفات أو عناصر ، وتستخدم لترتيب وتنظيم الملفات كأن توضع ملفات من نوع معين 

في مجلد خاص بها ، ويمكن أن يكون هنالك مجلد يحتوي على مجلدات أخرى تسمى في هذه الحالة مجلدات 

فرعية ، وفي هذه الحالة يمكن عرض المجلدات والمجلدات الفرعية بشكل هرمي في ( جزء المهام ) يطلق عليه 

( شجرة المجلدات ) 

إلنشاء مجلد جديد :  انتقل إلى الموقع المراد إنشاء مجلد فيه ، ثم انقر على أمر أو خيار ( مجلد جديد) من 

شريط أدوات قائمة ( الصفحة الرئيسية )

أو انقر على أي موقع فارغ من النافذة بزر الفأرة األيمن ، ثم ثبت المؤشر على خيار ( جديد) وانقر على خيار ( 

مجلد ) 

سيتم مباشرة إنشاء مجلد جديد ، وبانتظار كتابة االسم المطلوب للمجلد 

حدد ( لغة لوحة المفاتيح ) ، ثم اكتب االسم المطلوب للمجلد الجديد وليكن ( المستندات ) 

انقر بالفأرة على أي موقع فارغ من النافذة ليتم تثبيت المجلد باالسم المطلوب من لوحة المفاتيح 
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الوقت والتاريخ :
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الشبكة واالنترنت :
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إعدادات متصفح اإلنترنت : 
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اختصارات لوحة المفاتيح في ويندوز 10 : 
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: Power options خيارات الطاقة 
جرت العادة إغالق أي تطبيق فور االنتهاء من العمل عليه ،  كذلك هو الحال بالنسبة لنظام التشغيل 

حيث  يجب إغالقه أو إنهاء تشغيله فور االنتهاء من استخدام الحاسب لتوفير الطاقة الكهربائية 

المستهلكة من قبل الحاسب أوال ثم الحفاظ على النظام من عبث مستخدم آخر ومن ثم الحفاظ على 

سرية و خصوصية المعلومات والملفات الخاصة بك فور االنتهاء من العمل على الحاسب انقر زر ( البدء ) 

ثم انقر أمر أو خيار ( الطاقة )

سيتم مباشرة عرض ثالثة خيارات ضمن خيار ( الطاقة ) بمجرد تثبيت مؤشر الفأرة على أي من الخيارات 

الثالثة ( سكون , إيقاف التشغيل , إعادة التشغيل ) يظهر وصف منبثق يوضح اإلجراء الذي سينفذ في 

حال اختياره

انقر على خيار ( إيقاف التشغيل ) ليتم إغالق النظام ومن ثم جهاز الحاسب الخاص بك تلقائيا
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الوحدة الثالثة :

الهواتف  الذكية
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قد يتسائل البعض هل للهواتف أيضا أنظمة تشغيل مثلها مثل أجهزة الحاسب اآللي ؟ 
ولماذا ؟ 

ببساطة ( نعم ) لألجهزة المحمولة أنظمة تشغيل مثلها مثل جهاز الحاسب اآللي بل أنها هي نفسها أجهزة 

تشغل الحاسبات اآللية لكن معدلة لتعمل بصورة مختصرة وبحجم أقل لتتناسب مع إمكانية أجهزة الهواتف 

المحمولة ، وتقوم أنظمة التشغيل هذه بنفس مهام أنظمة التشغيل الحاسبات اآللية من حيث توفير القاعدة 

واإلمكانات التي تعتبر أرضية صلبة لتشغيل تطبيقات أخرى مثل : ( األالعاب ، البريد اإللكتروني ، الصور ، 

الفيديو ......إلخ ) 

 لذلك أصبحت الهواتف المحمولة عبارة عن أجهزة حاسب لكن مصغرة ، بل أصبحت عبارة عن مكتب في صورة 

هاتف ، خصوصا مع توفر خدمة تشغيل شبكة اإلنترنت على الهواتف المحمولة من قبل شركات االتصاالت 

 WAP وتعرف بخدمة

* تعريف الهواتف الذكية.

* خصائص الهواتف الذكية.

* استخدامات الهواتف الذكية.

* ميزات الهواتف الذكية.

* أنواع الهواتف الذكية.

 Apple ألجهزة آبل (IOS) نظام التشغيل 

* طريقة إنشاء حساب.

    (IOS) تحديث نظام *

* نصائح قبل تحديث نظام 

Android نظام التشغيل

*طريقة إنشاء حساب.

        Android تحديث نظام *

 Android نصائح قبل تحديث نظام *
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تعريف الهواتف الذكية : 
الهواتف الذكية هي الهواتف النقالة الحديثة والمتطّورة التي ظهرت في الوقت الحاضر، تزامنًا مع التطورات 

التي حدثت في العالم، وتحتوي هذه األجهزة على أنظمة متطورة لتشغيلها كنظام األندرويد ونظام األيزو 

وغيرها من األنظمة، وهناك الكثير من الشركات التي أنتجت العديد من الهواتف الذكية كشركة سامسونج 

وشركة أبل وغيرها من الشركات، ويمكن القيام بالعديد من األمور بواسطة الهواتف الذكية، فهي ال تقتصر 

على االستقبال واإلرسال كما في الهواتف النقالة القديمة، بل يمكن من خالل هذه الهواتف الذكية القيام 

بعمليات التصفح المختلفة على شبكة اإلنترنت، وتحميل العديد من التطبيقات الخاّصة بكل جهاز، عن طريق 

المتجر المتوفر فيها 

خصائص الهواتف الذكية:
* يتمكن مستخدموها من إجراء االتصاالت الهاتفية.

* االتصال بشبكة اإلنترنت بوقت سريع جدًا.

* توفر القدرة على استخدام التكنولوجيا الرقمية ثالثية األبعاد في تصميم الشاشة الخاصة بها.

* تحتوي على ذاكرة تخزين كبيرة، لحفِظ العديد من أنواع الملفات.

* تعتمد على استخدام معالج حاسوبي رقمي ُيسّرع من إجراء العمليات المنطقية في الهاتف.

* تتميز بوزنها الخفيف مقارنة بالهواتف السابقة. 
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استخدامات الهواتف الذكية :
تستخدم الهواتف الذكية في المجاالت اآلتية: تطبيقات االتصاالت الرقمية المعتمدة على اإلنترنت، مثل: 

برامج المحادثة الهاتفية، والمصورة. عمل مجموعات في برامج التواصل االجتماعي. تنظيم األعمال 

والنشاطات اليومية سواء في المنزل، أم العمل، أم في مكان الدراسة. مجال التصوير؛ إذ إّن أغلب أنواع 

الهواتف الذكية تحتوي على كاميرات رقمية ذات جودة عالية. مجال الصوت والتسجيل، إذ تحتوي على وسائط 

متنوعة للتحكم باألمور الصوتية

ميزات الهواتف الذكية:
:(Operating System) نظام التشغيل

يحتوي الهاتف الذكي على نظام تشغيل قادر على استغالل مميزات الهاتف التقنية إلى أقصى حد، بحيث يمثل 

نظام التشغيل الواجهة التي تمكن مقتني الجهاز من الوصول ومن تفعيل كل ما يحتويه الهاتف من قطع. من 

Windows Phone و  iOSو Android أبرز أنظمة التشغيل المنتشرة حاليًا

:(Processor) المعالج
تعتبر المعالجات ضرورة قصوى للهواتف الذكية، وذلك بسبب استخداماتها المتعددة التي تقارب الحواسيب 

أحيانًا، لذا يتوجب على المعالج القدرة على معالجة البيانات، فكلما كان المعالج أسرع في معالجته للبيانات كان 

الجهاز أفضل.

(Memory) الذاكرة:
وهي الجزء المسؤول عن حفظ البيانات والمعلومات على األجهزة الذكية، وتقسم إلى قسمين ذاكرة داخلية 

تستخدم لحفظ أنظمة التشغيل والملفات األخرى، وذاكرة خارجية تركب حسب رغبة المستخدم. وقد ال تتوافر 

القدرة في بعض األجهزة الذكية على تركيب الذاكرة الخارجية، ولكن في هذه الحالة فإنَّ الذاكرة الداخلية تكون 

ذات سعة عالية مما يساعد على اإلستغناء عن تركيب الذاكرة الخارجية.

الشاشة: 
تعتبر الشاشة عنصر مهم لتحديد نوعية الهاتف المراد شراؤه، فقد تكون

 الشاشة شاشة لمس، وقد تكون LED or LCD   هذا باإلضافة إلى توافراها بعدة أحجام 

وقد تصل إلى 6.4 إنش.
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االتصال:
عن طريق الوسائط االتصال يستطيع المستخدم الولوج إلى شبكة االنترنت كما يستطيع التحدث أو إرسال 

المعلومات والبيانات المختلفة. لذلك كلما زادت هذه الوسائل في الهاتف الذكي كلما كان ذلك الهاتف مضًال 

عن غيره.

التطبيقات: 
تعتمد التطبيقات التي يمكن تثبيتها على الهاتف الذكي بشكٍل أساسي على تنوع التطبيقات الموجودة في 

متجر التطبيقات المثبت على نظام التشغيل.

Apple ألجهزة آبل (IOS) نظام
حفظا على خصوصيتك و حماية بياناتك عند استخدامك لألجهزه الذكية يفضل

 للمستخدم عمل حساب شخصي على هاتفك الذكي لذلك في مايلي سيتم شرح طريقة انشاء حساب خاص:

* طريقة إنشاء حساب.
لكي تستفيد من برنامج [ App Store ] الموجود في اآليفون و تنزل البرامج المجانيه مع حماية بياناتك

الشخصية هناك طريقتان لعمل حساب مجاني :

الطريقة األولى:

عن طريق االيفون:

App Store الذهاب الى  لـ آب ستور

و تختار  برنامج [ مجاني]

بعد ذلك اتبع الخطوات كما هو موضح بالصور:
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اضغط على تثبيتاضغط على مجانياختيار أحد البرامج المجانية

قبول لألحكام و الشروطثم اختيار الدولةجديد Apple ID اختيار انشاء
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بعد ذلك تبدأ خطوات انشاء الحساب و كلمة المرور و ادخال البيانات المطلوبة كما هو موضح في الشكل:
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بعد ذلك يتم ارسال رسالة تحديد نوع الحساب أي مجاني

التفعيل على البريد

كما هو موضح في الشكل

ضغط الرابط كما في الشكل

مبروك تم إنشاء حساب جديد..
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iTunes الطريقة الثانية عن طريق
قم بتثبيت iTunes من خالل الرابط التالي:

/http://www.apple.com/itunes/download

 [ iTunes store ] و من القائمة عاليسار اختر [ iTunes ] فتح برنامج االيتونز
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ستظهر لك صفحة السوق [ iTunes store ] من القائمة عاليمين ستجد قائمة

[ Free Apps ] البرامج المجانية 

ضع المؤشر على اي برنامج في قائمة البرامج 

[ Free ] المجانية و اضغط على
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[ Create New Account ] ستظهر لك نافذة تسجيل الدخول .. اضغط على

اتبع الخطوة بالصور كالتالي:
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: iPhone نصائح يجب معرفتها قبل عمل التحديث
1. عليك عمل نسخة احتياطية لبياناتك المحفوظة في iPhone ، إلمكانية الرجوع اليها في حالة فقد اي من 

.iPhone البيانات الخاصة بك بعد عملة التحديث، ولمعرفة المزيد حول كيفية عمل نسخة احتياطية

2. توفر مساحة تخزينية كبيرة جدا في هاتفك، الستمرار عملية التحديث بدون اي اعاقة لها.

.iTunes انتبه الحصول على احدث اصدار لاليتونز ،iTunes من iPhone 3. اذا كنت تفضل طريقة تحديث

4. يجب العلم ان عمل التحديث لاليفون يحذف الجلبريك.

:IOS تحديث ااصدار
عن طريق الجوال مباشرة:

1. نتقل الى االعدادات.

2.  انتقل الى عام، كما هو موضح في الصورة التالية:

38



3. بعد االنتقال الى االعدادات العامة في هاتفك iPhone. والستكمال تحديث ايفون، اضغط على ”تحديث 

البرامج“. كما هو موضح في الصورة التالية:

 iPhone 4. تم االن البحث عن أي تحديثات متاحة لهاتفك

وذلك حسب االصدار. اثناء البحث تظهر لك رسالة“ جاي 

التحقق من وجود تحديث … ”.
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iTunes الطريقة الثانية عن طريق
 .iTunes من خالل برنامج ios 10 الجديد iPhone تحديث

اتبع الخطوات التالية:

1. ابدأ تحميل برنامج iTunes  او قم بـ تحديث برنامج iTunes ألحدث اصدار ان كان مثبتًا مسبقًا على هاتفك.

2. قم بـ وصل هاتفك iPhone من خالل وصلة usb بجهاز الكمبيوتر الخاص بك. ثم افتح برنامج ايتونز، و اختر 

جهاز االيفون الخاص بك من واجهة برنامج iTunes. كما هو موضح في الصورة التالية:

3. اضغط على ( تحديث) في الشاشة الخاصة iPhone الموصل بالجهاز 
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يبدأ برنامج iTunes بفحص نظام الشغيل  IOS المثبت على جهاز iPhone ليتم تحديثة.

IOS بعد الحصول على المعلومات المطلوبة، تظهر لك رسالة تأكيد

الجديد للبدء بـ تحديث االيفون 10 الجديد، اختر (تحديث). 
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: Android نظام التشغيل
 هو نظام تشغيل مفتوح المصدر

* طريقة إنشاء حساب.

فتح حساب مجاني في متجر قوقل بالي لتحميل البرامج

. Existing  قم بإختيار الخيار األول Gmail إذا كان لديك حساب في قوقل بريد *

.New إذا لم يكن لديك حساب يتم اختيار  *

يتم اتباع التالي:

 . NEW بعد إختيار جديد

1. اختيار االسم األول و الثاني.

2. يتم اختيار اسم مختصر للبريد.

3. انشاء كلمة المرور.

بعد ذلك سيتم عرض لك خيارين

123
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اختيار السؤال األمني :

  Recovery email address الخانة الثانية

في حال رغبتك بإضافة البطاقة االئتمانية أو اختيار ليس االن : 

بعد ذلك اختيار الخدمات 

التي تريد اقترانها بالبريد 

الخاص بك

الضغط على 

Set up credit card

مبروك تم انشاء الحساب
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نصائح قبل عملّية الّتحديث:
* وضع الجهاز في الّشحن، حّتى ال ينفد شحن البطارّية خالل عملّية الّتحديث.

* شبك الجهاز على الشبكة .

* إنشاء ُنسخًة احتياطّية للملّفات الموجودة على الجهاز :

 Google Drive وذلك عن طريق خدمة

د من وجود مساحة كافية في ذاكرة الّتخزين للجهاز من أجل الّتحديث.  * الّتأكُّ

: Android تحديث نظام
الدخول إلى إعدادات الجهاز، ثّم إلى خيار حول الجهاز.

.Software update اختيار خيار تحديث البرنامج

سيكون هناك خيارات باسم 

.Check for updates تأكد من التحديث *

. Auto update خيار آخر تحديث تلقائّي *

 Wi-Fi الخيار األخير يمنع الجهاز من الّتحديث إّال في حالة االّتصال بشبكة السلكي *

* إلظهار الّتحديثات فور إصدارها، يتم تحديد خيار تحديث تلقائّي

* اختيار خيار تحديث من أجل البدء بالبحث عن تحديث للجهاز. 

إذا كانت هناك تحديثات متاحة سيبدأ الجهاز بعملّية الّتحديث، وبعد االنتهاء ستظهر شاشة باسم اإلصدار،  

وبعض من مّيزاته، وفي نهايتها زّر إعادة الّتشغيل والّتثبيت Restart & install يتّم الّضغط عليه.

* بعد اختيار زّر الّتثبيت وإعادة الّتشغيل سيتطّلب وقتًا إلتمام عملّية الّتثبيت.

* عند االنتهاء من الّتثبيت، سيفتح الجهاز بشكل طبيعّي.
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يأمل المدرب أن يكون قد وفق في تصميم هذه الحقيبة التدريبية ويدعو الله تبارك 

وتعالى أن ينفع بها ، وأن تكون من العمل الصالح المأجور ، ويطلب من المتدربين 

تقويمها وموافاته بملحوظاتهم وتوجيهاتهم لتسديد محتواها ومكوناتها بما يزيد من 

فاعليتها ونفعها بإذن الله, كما يأمل المدرب من إخوانه المتدربين

تقويم الورشة التدريبية من خالل تعبئة استمارة التقويم المتعلقة بذلك ، واستمرار 

التواصل لتحقيق أهداف الورشة التدريبية 

والله الموفق 

وتقبلوا وافر التحية والتقدير من االدارة العامة لتقنية المعلومات بجامعة الملك خالد.
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