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Formating ) ھ مسح البیانات الموجوده عملی : )الصلبتھیئة القرص  

  خطوات العمل  

Sp1,sp2,Sp3,windows)(اي ادخال القرص الخاص بعملیھ التھیئھ -1 vista,windose7
اعاده تشغیل الحاسوب -2
 نوع المذربورد  بالنقر المتناوب  على احدى ازرار الموجوده بالكیبورد حسبBootنقوم بعملیھ -3

,Del(اما نضغط F12 , ….etc(

   جدا اااااااااااااااااااااااااااااامھااااااااااااا

فورًا وسوف تأتیك الصفحة التالیةENTERإضغط

windows)وسف تظھر الشاشةCDعند االقالع سوف یقوم الجھاز بقراءة الـ setup)باللون وھي
..مثل الصورة...االزرق

!خطأ

F10تستطیع النقر على  and F11 متناوب وبشكل
مستمر 

   ستظھر لنا عبارة )Floppy او CD( اما من BOOT نختار مكان -4
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welcome زرقاءتظھر صفحة * to setup WINDOWS SETUP
 لالستمرار-:ENTERاضغط *
لعملیة اصالح مشكلة ماRوحرف *
ء العملیھ اللغا(F3)و*
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 التمام الموافقھ F8طبعا اضغط على.. ھنا االتفاقیة

 البیانات الموجود في  و  الھادرسنقوم بعملیھ مسح) القرص الصلب (االن سیتم عرض تقسیمات الھارد 
(D)ویتم ذالك بالنقر على حرف ) C (قسم او الدرایف
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  انقر على االنتر لغرض االستمرار 

   لغرض التاكید المسح )L(انقر على زر 

:D(إما بقیھ األقسام مثل  , E: , F:,……..etc (  یكون حذفھا
  فقط ) L,D(بواسطة الضغط على المفاتیح 
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  او الدرایف  النشاء البارتشن )C(اضعط على الحرف 

  الكمل عملیھ االنشاء  )Enter(اضغط انتر

حجم البارتشن دائما یكون الحجم بالعشرات 
   من المیكا بایتاالالف
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...ھنا یعطیك الخیارات
..یكون سریعسوالفورمات NTFSتھیئة البارتشن الستخدام نظام الملفات*
تكون سریعھ ستھیئةوالفورمات او الFATتھیئة البارتشن الستخدام نظام الملفات*
یكون عاديسوالفورمات NTFSتھیئة البارتشن الستخدام نظام الملفات*
یكون الفورمات عاديسFATتھیئة البارتشن الستخدام نظام الملفات*

ESCوللرجوع*
  بعمل الفورمات  للستمرارEnter)و*

!خطأ
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وبعد االنتھاء من عملیة الفورمات
)لتنزیل ملفات الویندوز(مجلد لبناء قاعدة البیانات فيوم بنسخ الملفات وانشاء فولدر سـیق*

سیقوم الجھاز بإعادة التشغیــل تلقائیا

!خطأ

!خطأ
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!خطأ
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 لتنصیب اللغھCustomizeنضغط على ویفتح معالج اختیارات اللغة 

  تظھر لنا الشاشھ التالیھ 

اضغط 
على
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    ویتم ھنا تاشیر لتنصیب اللغات Languagesنتختار 

  ونضع عالمة  صح لتحدید اللغات

Regional العربیھ من  اختر  ونتختار اللغھ العربیھ وكذالك Advancedوبعد ذالك نقر على  
Languages وبعد اتمام عملیھ اللغھ نقوم بالنقر على )OK(

  ةاختیار اللغھ العربی

اختیار اللغات شرق 
اسیا

  نضع عالمة صح 
في المربع لتنصیب اللغة
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للحاسوباالقتراضي ھنا ادخل اسم 
* Next

DELLاكتب اسم االفتراضي ولیكن          
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( خالثم أد Product key  على غالف الوجوده   )رقم+ حرف 25(  البالغھ)كلمة السرCD

Next

ستظھر   مره اخرى سیتم اعادة تشغیل الحاسوب عملیھ التحمیل وبعد االنتھاء ل لتكمیNEXTونضغط  
  الواجھ التالیھ 

نختار 
التوقیت

JHJBY RFR88 4Q67YTEG888F8G4
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NEXTنضغط 

NEXT

  نضع االسم المستخدم 

نضع المؤشرھنا 
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NEXT
  عمیلھ  والنھاء Finishنضغط على 

   وتظھرلنا الواجھة الوندوزسیتم اعاده تشغیل الحاسوب 
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   اظھار االلكونات الرئیسھ على سطح المكتب االن قم 

الخطوه االولى
Left click properties

 من بعد  تظھراول واجھ
  عملیھ الفورمات



مجلس محافظة بابل                                                                      مركز الرافدین للتدریب والمعلومات                                        

16                                                                                                 قسم التدریب              

Windowsوتنصيب  االن متت عمليه الفورمات

 عالمة صح نضع
  داخل المربعات

الرئیسیة الخمسةالكونات 

 الثانیھالخطوه
Desktopنختار  

Customize Desktop

مع تمنیاتنا لكم بالموفقیة   
مركز الرافدین للتدریب 

والمعلومات


