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الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على خير األنام المبعوث رحمة لجميع  الاعا    

 …بعد صلى اهلل عليه وسلم أما  محمد 

سعو   اآللي  وتطوير الحاسب صيانة  أن ألتقي معكم في كتابي هذا يسعدني ويشرفاي 

أتكلم عن معدات وبرمجيات الحاسب اآللي وهي المكونات الرئيسية لهذا الجهاز الرائ  ، 

عن صيانة الحاسب اآللي وحلول مشاكله والتي بالتعالي   -بإذن اهلل تعالى-سو  أتحدث 

ألن الحاسب اآللي أصبح يؤثر في حيعاة  اإللكترونية  الاا  مشاكل  هي مشاكل الاا  

، الطعب : مثعل الاا  بشكل مباشر أو غير مباشر، ويستخدم فعي شعتى مجعاات الحيعاة     

أي في جميع   ، الترفيه، اإلتصاات، اإلنترنت، التعليم، الفضاء، الصااعة، التجارة، الهادسة

، مجاات الحياة اليومية؛ لذا أصعبح الحاسعب اآللعي معن األجهعضة الضعرورية ل نسعان       

كيع  سعو  تكعون حيعاة     ! ماذا لو تعطل الحاسب اآللي ععن العمعل   !!! والسؤال هاا 

الاا   وما هي المشاكل التي سو  يواجهونها في حيعاتهم  نن معا ة صعيانة وتطعوير     

الحاسب اآللي تتكلم بشكل مباشر وغير مباشر عن المشاكل التي قد تحعدث فعي نمعام    

الحاسب اآللي ككعل سعواء للمسعتخدمين أو المععدات أو البرمجيعات وتقعدم الحلعول        

المقترحة لحل كل مشكلة، لقد حاولت في كتابي هذا أن أتكلعم ععن مشعاكل الاعا      

المشاكل الشائ  التي قد تحدث بشعكل يعومي معن    اآللي  الحاسب مشاكل  اإللكترونية 

نلى مشكلة أعقد قطععة فعي الحاسعب    البطارية   مشكلة أبسط قطعة في الحاسب اآللي 

كما تكلمت في كتابي هذا ععن المشعاكل الصعحية التعي قعد تصعيب       المعالج   اآللي 

 .األشخاص نتيجة نستخدامه الحاسب اآللي وتعاملهم معه بشكل يومي

  

وفي الاهاية أرجو من اهلل العلي القدير أن أكون قد وفقت في هعذا العمعل، وأرجعو أن    

ياال نستحسانكم و أن تجدوا به حلول لمشاكلكم م  الحاسب اآللي، وأخر  عوانا رباعا  

 .  ا تؤاخذنا نن نسياا أو أخطأنا

 

 المؤل               

 :المقدمة

مة 
ملقد

ا
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 ...القارئعزيزي 

  

كي تحقق الفائدة المرجعوة معن هعذل المعا ة أرجعو أن يكعون لعدي  معرفعة         

وأيضعا  معرفعة     Windows بالحاسب اآللي وبرامجه وخاصة نمام تشغيل ويادوز 

بأسماء القط  المكونة لجهاز الحاسب اآللي ومبا ئ صيانة الحاسب اآللي ألن هذل 

تعتبر ما ة متقدمة نوععا  معا ألنهعا تعتكلم     اآللي  وتطوير الحاسب صيانة  الما ة 

عن كيفية نصالح هذا الجهاز اإللكتروني، كما يفضل أن يكون هااك حاسب آلعي  

كي تتدرب عليه وتطبق حعل المشعاكل والتمعارين التعي فعي هعذا         PC شخصي 

الكتاب عليه،كما أرجو أخذ الحيطة والحذر أثااء محاولة نصالح الحاسعب اآللعي   

وا تحاول أن تركب قطعة أو تفكها من  اخل جهاز الحاسب اآللي أثااء توصعيله  

وهاعاك أجهعضة    –ا سمح اهلل  –للخطربالتيار الكهربائي ألنه هذا يعرض حيات  

الشاشة، و وحدة : مثلفي الحاسب اآللي يجب عدم محاولة نصالحها أو العبث بها 

التغذية الكهربائية ألنها تحتوي على جهو  كهربائية عالية جعدا  وتشعكل خطعر    

وعملية نصالح هذل األشياء تكون فقط بإسعتبدالها أو نرسعالها   اإلنسان، على حياة 

كما أن هااك فائدة أخرى يمكن تحقيقها في نهايعة  . لشخص متخصص إلصالحها

الشعخص  يفيعد  شخصعي   تجمي  حاسب آلي مشروع :  عنهذا الكتاب وهي عبارة 

الذي يريد أن يشتري حاسب آلي جديد أو حتى نذا كان يريعد أن يجمع  حاسعب    

آليه الجديد بافسه فما عليه نا أن يشتري القط  ثم يقوم بعملية تجميعها حسب 

 .الخطوات المذكورة في مشروع تجمي  الحاسب اآللي

  

الاهاية أتماى ل  عضيضي القارئ  أوقات سعيدة ومفيعدة مع  هعذا الكتعاب،     وفي 

 ...  تعالىعلى أمل اللقاء ب  مجد ا  في كتاب آخر نن شاء اهلل 

  

 

 ؟...الكتابكيف تقرأ هذا 

ذا 
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 محتويات البرنامج

 الوحدة
1 

 طرق حل مشاكل الحاسب اآللي 

 الوحدة
2 

 صيانة المعدات 

 الوحدة
3 

 صيانة  البرمجيات  

 الوحدة
4 

 حلول مشاكل المستخدمين 

 الوحدة
5 

 مشروع تجميع حاسب اآللي 



 الوحدة

 طرق حل مشاكل احلاسب اآليل

 األوىل

oالمشكلة 

o كش  المشاكلأ وات 

o الصيانةأ وات 

oالكتالوجات 

o تمارين 
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 :Problem Definition  تعريف المشكلة

المشكلة هي عبارة عن تعطل في نمام الحاسب اآللي أو أحد مكوناته مما يؤ ي نلعى        

تعطل الحاسب اآللي بشكل كامل أو جضئي، وفي حالة التعطعل الكامعل ا يعمعل الحاسعب     

اآللي بشكل نهائي وا يمكن ااستفا ة ماه قطعيا،  أما فعي حالعة التعطعل الجضئعي يعمعل      

تعطعل مشعغل   : مثعل الحاسب اآللي ولكن ا يمكن ااسعتفا ة معن الجعضء العذي تعطعل ؛      

األقراص المرنة فهذا يعاي أناا لن نستطي  فتح أو حفظ الملفعات علعى القعرص المعرن     

بسب تعطل الجهاز الخاص به، أو تعطل الطابعة فهذا يعاي أناا لن نستطي  الطباععة علعى   

 .الطابعة حتى نحل المشكلة

  

 :اآلليأنواع أعطال الحاسب 

 : جضئيتعطل 

المكونة للحاسب اآللي؛ أي أن الحاسب اآللي يعمعل ولكعن   القط    تعطل في أحد األجضاء 

تعطل الفاكس مو م، في هذل الحالعة ا يمكعن   : مثلبدون اإلستفا ة من الجضء المتعطل، 

 .للحاسب اآللي اإلتصال باإلنترنت

 :كاملتعطل 

تعطل كامل للحاسب اآللي مما يعؤ ي نلعى ععدم عمعل الحاسعب اآللعي وبالتعالي ععدم          

 Power Supply تعطل وحدة التغذية الكهربائية : مثلاإلستفا ة من الحاسب اآللي ككل، 

 .مما يؤ ي نلى عدم تغذية الحاسب اآللي بالكهرباء وبالتالي عدم عمل الحاسب اآللي، 

 األشكال التالية توضح أنواع األعطال في الحاسب اآللي

 

 تعطل كامل تعطل جضئي 

  The Problem املشكلة
آليل

ب ا
حلاس

ل ا
شاك

ل م
ق ح

طر
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 :مكونات نظام الحاسب اآللي 

 :Hardwareالمعدات  

هي تل  األجضاء الما ية المكونة لجهاز الحاسب اآللي والتي نستطي  مشعاهدتها ولمسعها   

والقرص الصلب، وغيرها من األجهضة األخرى سواء كانت  اخعل أو  ، لوحة المفاتيح: مثل

 .خارج جهاز الحاسب اآللي

 :Softwareالبرمجيات 

هي تل  البرامج التي نستطي  تافيذها من خالل جهاز الحاسب اآللي  حيث أناا نسعتطي   

و مجموععة بعرامج اوفعس،    ، نمام تشغيل ويادوز: مثلمشاهدتها ولكن ا نستطي  لمسها 

 .وغيرها من البرامج األخرى التي تكون مثبته على جهاز الحاسب اآللي

 : Peoplewareالمستخدمين 

هم الاا  أو األشخاص الذي يقومون باستخدام الحاسب اآللعي سعواء ألغعراض العمعل أو     

موظ  البا  الذي يستخدم الحاسعب اآللعي لتسعجيل الحسعابات، و     : مثلألمور شخصية 

 .الشخص الذي يستخدم الحاسب اآللي للتسلية

 

 

 

 التالية توضح العااصر المكونة لامام الحاسب اآللياألشكال 

 
 المستخدمين البرمجيات المعدات
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 :اآلليأنواع مشاكل الحاسب 

 :Hardware Problemsمشاكل المعدات  

تعطل الشاشعة، تعطعل   : هي مشاكل ناتجة عن األجضاء الما ية المكونة للحاسب اآللي مثل

 .لوحة المفاتيح

 :Software Problemsمشاكل البرمجيات 

تعطعل نمعام التشعغيل،    : مثعل هي مشاكل ناتجة عن البرامج المثبتة على الحاسب اآللعي  

 .تعطل أحد التطبيقات

 :Peopleware Problemsمشاكل المستخدمين 

ععدم معرفعة الشعخص    : مثلهي مشاكل ناتجة عن الشخص الذي يستخدم الحاسب اآللي 

بإستخدام الحاسب اآللي، حذ  المستخدم  مل  ضروري لتشعغيل الحاسعب اآللعي، حعذ      

 .تعري  جهاز معين

 :طرق التعرف على وجود مشكلة في الحاسب اآللي 

oعدم عمل جهاز الحاسب اآللي بشكل نهائي عاد محاولة تشغيله. 

oالرسائل الصوتية التي تصدر عن جهاز الحاسب اآللي أثااء تشغيله. 

oالرسائل الكتابية التي تصدر عن جهاز الحاسب اآللي أثااء تشغيله. 

oالحصول على نتائج من الحاسب اآللي غير الاتائج المطلوبة. 

oاستخدام برامج الصيانة وعرض تقرير عن حالة الحاسب اآللي. 

 :المشاكلأسلوب التجربة والخطأ لحل 

يستخدم هذا األسلوب م  المشاكل الااتجة عن معدات الحاسب اآللي فعي حالعة ععدم         

القدرة على تحديد سبب المشكلة أو تحديد القطعة المتعطلة أو المسببة للعطل، ففي هذل 

الحالة نقوم بتجربة نستبعا  قطعة معياة يمكن اإلستغااء عاها من الحاسب اآللي  ونعتقعد  

في الحاسب اآللي، ثم نشغل الحاسعب اآللعي  معن جديعد وفعي      الخطأ   أنها سبب المشكلة 

حالة تم حل المشكلة نعر  أن القطعة التي تم فكها من الحاسب اآللعي هعي التعي كانعت     

مسببة للمشكلة، وغير ذل  نقوم بإعا ة القطعة نلى مكانها ثم نعاو  الكرة من جديد مع   

وهكذا حتى نصعل لحعل المشعكلة معن     ... جديدقطعة أخرى، ثم نشغل الحاسب اآللي من 

 .خالل التجربة والخطأ

آليل
ب ا
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 :حل  مشكلة  الحاسب اآللي مراحل 

 

 

 

 

 

 

 

 :المشكلةالتعرف على ماهية 

يجب على موظ  الصيانة التعر  على المشكلة من خالل مجموعة من اإلجراءات يتوجعب  

سماع األصوات أو قعراءة الرسعائل التعي    : مثلعليه أن يقوم بها قبل البدء بعملية الصيانة 

يصدرها الحاسب اآللي، وغيرها معن اإلجعراءات األخعرى، وذلع  لمعرفعة مكعان وجعو         

 .المشكلة في الحاسب اآللي ومن ثم اتخاذ الحلول المااسبة لحل المشكلة

 :المشكلةعزل  

في الحاسب اآللعي والتعي يمكعن أن تاتمعي لهعا      فئات المشاكل   هااك العديد من الفئات 

فئة التغذية الكهربائية، فئة المعدات، فئة البرمجيعات وغيرهعا معن الفئعات     : المشكلة مثل

األخرى للمشاكل؛ لذا يجب معرفة الفئة وذل  لتحديد مكان العمل فعي الحاسعب اآللعي    

وهذا يؤ ي لتسهيل عملية الصعيانة معن خعالل تقليعل الوقعت والجهعد واتخعاذ الحلعول         

 .المااسبة

 

 .التعر  على المشكلة

 .عضل المشكلة

 .حل المشكلة

 .تشغيل الجهاز والتثبت من حل المشكلة

 .توثيق المشكلة وتدوياها على شكل تقرير

في حالة عدم القدرة  على معرفة أن القطعة متعطلة أو ا يمكن تجربة القطعة على حاسب آلعي  
آخر سليم ا يوجد به مشاكل، فإذا عملت تكون سليمة وغير ذل  تكون متعطلة، وهذا األسلوب 

 .يساعد في تحديد مصدر المشكلة

 مالحمة 
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 :المشكلةحل 

المشعكلة   علعى ماهيعة المشعكلة و ععضل     التعر   في العا ة تؤ ي المرحلتين السابقتين  

بالكش  عن المشكلة التي تسببت بتعطل عمل الحاسعب اآللعي ؛ لعذا يجعب عمعل اإلجعراء       

نصالح القطععة التالفعة، أو نسعتبدالها بقطععة جديعدة، و نذا      : مثلالمااسب لحل المشكلة 

كانت المشكلة مشكلة برمجيات يمكن نععا ة تثبيعت البعرامج أو نععا ة تعريع  الجهعاز       

 .المتعطل وغيرها من الحلول األخرى التي تكون مااسبة لحل المشكلة

  

 :المشكلةتشغيل الجهاز والتثبت من حل 

هاا يتوجب على موظ  الصيانة أن ا يعتمد فقط على خبرته في حعل المشعاكل ولكعن    

يتوجب عليه أن يجرب الحاسب اآللي بعد حل المشكلة بافسعه وأن يقعوم بتجربتعه ععدة     

مرات قبل أن يقوم بتسليمه لصاحبه؛ حتى يتأكد أنه بالفعل تعم حعل المشعكلة واسعتعا      

 ...  جديدالحاسب اآللي عافيته وأصبح قا ر للعو ة للعمل من 

  

 :تقريرتوثيق المشكلة وتدوينها على شكل 

كمرحلة أخيرة لحل المشكلة هاا أنصعح فاعي الصعيانة أن يحعتفظ بسعجل يعدون فيعه        

المشاكل التي صا فته في عمله والحل المااسب لكل مشكلة وذل  معن أجعل الععو ة لعه     

مستقبال  في حالة أنه صا   نفس المشكلة أو حتى قد يكون هذا السجل مفيد لألشعخاص  

 .اآلخرين وخاصة المبتدئين في مجال صيانة الحاسب اآللي

  

قد يكون من مهام موظ  الصيانة أن يقوم بكتابة تقرير بعمليات الصعيانة التعي قعام بهعا     

على الحاسب اآللي  وذل  من أجل معرفة القط  التي تم نستبدالها أو البرامج التعي تعم   

تثبيتها، وهذا  التقرير قد يرف  للشخص المسئول عن قسم الصيانة فعي الماممعة أو قعد    

 .يسلم لصاحب الحاسب اآللي لمعرفة تكلفة الصيانة
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 :Diagnostic Toolsكشف المشاكل أدوات 

هي مجموعة من األ وات تستخدم لتشخيص حالة الحاسب اآللي والكش  ععن المشعكلة      

 Software أو أ وات برمجية   Hardware ومصدرها وقد تكون هذل األ وات أ وات ما ية 

 حيث تعمل هذل األ وات على مقارنة القيم الحالية للحاسب اآللي مع  القيمعة الطبيعيعة    ، 

وفي حالة وجو  فرق بين هذل القيم هذا يعاي أنه يوجد مشكلة ما، فعلى سعبيل  القياسية  

الطبيب يستخدم ميضان الحرارة لقيا   رجة حعرارة المعريو وفعي حالعة أنعه      : المثال

هذا يعاي أنعه هاعاك     37.5 كانت قيمة  رجة حرارته أقل من الدرجة الطبيعة أو أكثر 

 ...  عافيتهمشكلة ما وا بد من صر  العالج الالزم لهذا المريو كي يستعيد 

  

 

 

 

 األشكال التالية تمثل أ وات تشخيص لمشاكل الحاسب اآللي

 مدير المهام   أ اة كش  برمجية  ملتيميتر   أ اة كش  ما ية 

  Diagnostic Tools أدوات كشف املشاكل

هااك العديد من األ وات التي يمكن نستخدامها لكش  المشاكل في الحاسب اآللي والشعبكة، لعذا   
 ... المشاكلعضيض فاي الصيانة نحرص على معرفة طريقة نستخدامها ألنها تساعدك في حل 

 مالحمة 
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 :اآلليأمثلة على األ وات الما ية للكش  عن مشاكل الحاسب 

 

 

 

 

 

 

 

 الوظيفة اسم األ اة م

 فحص الجهد، المقاومة، التيار  Multimeter جهاز القيا  المتعد   1

 فحص نتصالية كيبالت الشبكة  Cable Tester جهاز فحص كيبالت الشبكة  2

3 
 Protocols جهاز محلل البروتوكوات 

Analyzer  
 فحص بروتوكوات الشبكة

  Beep نصدار رسائل صوتية   Speaker السماعة  4

5 
األضواء الصغيرة على صادوق الحاسب  

 اآللي
 معرفة حالة محركات األقراص

 عرض رسائل الخطأ    Post بطاقة اإلختبار الذاتي  6

7 
 Tone Generator أ اة توليد ونلتقاط اإلشارة 

&Locator   
 فحص نشارات كيبالت الشبكة 

8 
 Multifunction Cable جهاز الكيبالت المتعد  

Tester  

قوة  فحص
 اإلشارة،الطول،التشويش

آليل
ب ا

حلاس
ل ا

شاك
ل م

ق ح
طر
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 :اآلليعلى األ وات البرمجية للكش  عن مشاكل الحاسب أمثلة 

 

 الوظيفة اسم األ اة م

  Device Manager مدير األجهضة  1
عرض حالة األجهضة في  

 الحاسب اآللي

 تسجيل أحداث الشبكة  Event Viewer مراقب األحداث  2

  Task Manager مدير المهام  3
عرض حالة المعالج  
 والذاكرة والبرامج

  Scandisk برنامج تفحص األقراص  4
فحص األقراص الصلبة  

 والمرنة  

5 
 أ اة فحص نتصالية الحاسب اآللي على الشبكة 

Ping  
 فحص اإلتصالية بين حاسبين

 كش  الفيروسات و نزالتها  Antivirus البرامج المضا ة للفيروسات  6

 مراقبة أ اء الحاسب اآللي  Performance برنامج مراقب األ اء  7

8 
 Network Monitor برنامج مراقب أ اء الشبكة 

Tools  
 تحليل أ اء الشبكة

 فحص حالة الجهاز  drwatson.exe  كتور واتسن  9

 كش  مشاكل المشغالت  Dxdiag.exe أ اة  يركت أكس  10

 عرض نعدا ات بطاقة الشبكة  IPConfig أ اة فحص نعدا ات الشبكة  11

  Troubleshooter حالل المشاكل  12
حل المشاكل من خالل 

 التعليمات

آليل
ب ا

حلاس
ل ا

شاك
ل م

ق ح
طر
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 :Maintenance Toolsالصيانة أدوات 

هي مجموعة األ وات التي تستخدم في عمل صيانة للحاسب اآللي ويجب  ائما  أن تكون    

في صادوق عدة تقاي الصيانة ألنه قد يحتاج لها في أي لحمة حيث أن لكل أ اة من هعذل  

األ وات وظيفة معياعة ا يمكعن اإلسعتغااء عاهعا ألنعه ا يكفعي فقعط معرفعة المشعكلة          

ومصدرها وطريقة حلها بل يجب توفر األ اة المااسبة لحل المشعكلة، وقعد تكعون أ وات    

 .Software أو قد تكون أ وات برمجية   Hardware الصيانة عبارة عن أ وات ما ية 

  

 

 

 البرمجيةالتالية تمثل أمثلة على أ وات الصيانة الما ية و األشكال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشكل التالي يمثل صادوق أ وات الحاسب اآللي

 

 

  Maintenance Tools أدوات الصيانة

 أ وات صيانة برمجية أ وات صيانة ما ية

آليل
ب ا

حلاس
ل ا

شاك
ل م

ق ح
طر
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 :الما يةأمثلة على أ وات الصيانة 

 الوظيفة اسم األ اة م 

 ف  البراغي المفكات 1

 قط  األسالك القطاعة 2

 ف  وشد البراغي، نلتقاط األشياء الضرا ية 3

4 
ساعة تفريغ الكهرباء  

 الساكاة
 تفرغ الجسم من الكهرباء الساكاة

5 
 CD Romمحرك نسطوانات الليضر 

Drive  

تثبت البرامج على الحاسب بواسطة  
 اإلسطوانات

6 
 FDمحرك أقراص مرنة  

Drive 
 نستاهاض الحاسب اآللي ماه نذا لضم األمر

 كيبالت بيانات 7
توصيل محركات األقراص المرنة  

 والصلبة

8 
 جهاز القيا  المتعد   

 ملتيميتر  
 قيا  الجهد والمقاومة و التيار

9 
كيبل  جهاز فحص كيبالت الشبكة 

 تستر 
 فحص نتصالية كيبالت الشبكة

 نضع و تثبيت الرقاقات عن اللوحة األم اقط رقاقات 10

 تامي  المراوح والحاسب اآللي من الغبار بلور   جهاز نفخ الهواء  11

 حفظ معلومات الصيانة، نسخ الملفات  Laptop حاسب آلي محمول  12

  Post بطاقة اإلختبار الذاتي  13
عرض رسائل الخطأ عادما ا تعمل 

 الشاشة

 مثل بطارية، براغي،كيبالت بيانات قط  غيار بسيطة 14

15 
 كتالوجات األجهضة 

Manual  

معرفة طريقة التعامل م  األجهضة و حل 
 المشاكل 

16 
 Cleaning قرص تامي  

Disk  
 تامي  محركات األقراص

 اإلحتفاظ باأل وات السابقة  Tools Box صادوق العدة  17

آليل
ب ا

حلاس
ل ا

شاك
ل م

ق ح
طر
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 :أمثلة على أ وات الصيانة البرمجية 

  

 الوظيفة اسم األ اة م

  Scan Disk برنامج تفحص األقراص  1
نصالح األقراص و الملفات  

 التالفة

2 
 Disk برنامج نلغاء تجضئة القرص 

Defragmenter  

نلغاء الفراغات وتحسين أ اء  
 األقراص

 كش  الفيرو  و نزالته  Antivirus برنامج الكش  عن الفيروسات  3

  Dr. Norton برنامج  كتور نورتون  4
كش  المشاكل و عرض تقرير  

 عن الجهاز

  Startup Disk قرص بدء تشغيل  5
نستاهاض الحاسب اآللي من 

 القرص المرن

  System Information برنامج معلومات الامام  6
عرض معلومات تفصيلية عن 

 الحاسب

 حذ  الملفات المؤقتة  Disk Cleanup برنامج مسح األقراص  7

  MSconfig.exe أ اة نعا ة تكوين الامام  8
عرض معلومات خاصة بامام 

 التشغيل

9 
  Registry Editor محرر التسجيل 

Regedit.exe   

التعديل على بيئة نمام تشغيل 
 ويادوز

10 
 أ اة فحص نتصالية الحاسب اآللي على الشبكة 

Ping  
 فحص اإلتصالية بين حاسبين

  TCP/IP عرض نعدا ات الشبكة   IPConfig أ اة فحص نعدا ات الشبكة  11

  Operating System نسطوانة نمام التشغيل  12
تثبيت نمام تشغيل على الحاسب  

 اآللي

 تعري  البطاقات وبقية األجهضة  Drivers Cd's نسطوانات المشغالت  13

  Software Cd's نسطوانات برمجيات متاوعة  14
تثبيت برامج حسب رغبة 

آليل المستخدم
ب ا

حلاس
ل ا

شاك
ل م

ق ح
طر
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 :Manualsالكتالوجات 

تكون مرفقة م  أي جهعاز    Guides أو   Manuals هي عبارة عن كتيبات تعليمات تسمى 

جديد يتم شراؤل، ومن الضروري جدا  اإلطالع على هذل الكتيبات عاعد محاولعة تركيعب    

جهاز ما أو عمل صيانة له، ألنها تشرح طريقعة التعامعل مع  الجهعاز وطريقعة توصعيله       

وبالتالي تحول  ون الوقوع باألخطاء أو سوء التركيب و  اإلستخدام، كما أنهعا تحتعوي   

على معلومات مفصلة ومهمة تتعلق بالجهاز، لذا نحرص عضيعضي المسعتخدم  ومعا  علعى     

 .اإلحتفاظ بهذل الكتالوجات

 :  الصيانةأهمية الكتالوجات لعملية 

عاد شراء حاسب آلي شخصي في العا ة يأتي مععه كتعالوج خعاص بعه يوضعح طريقعة        

تركيبه وكيفية التعامل معه وبعو اإلعدا ات الخاص بهذا الاوع معن الحاسعب اآلليعات،    

لذا نحرص عضيضي المستخدم على اإلحتفاظ بهذل الكتالوجات ألنها تكون ضرورية أحيانا  

عاد عمل صيانة للحاسب اآللي، كما يكون هااك كتالوجات خاصة باللوحعة األم و بقيعة   

مرفقعة مع      CD's الطابعة أو الفعاكس معو م، و هاعاك نسعطوانات ليعضر      : مثلالقط  

األجعضاء الداخليعة     Drivers الحاسب اآللي نحرص على اإلحتفاظ بها ألنه عليها مشعغالت  

 للحاسب اآللي وهي ضرورية عاد عمل صيانة للحاسب اآللعي خاصعة بععد عمعل تهيئعة      

Format  للقرص الصلب، ألنه يلضم نعا ة تعري  األجهضة من جديد على الحاسب اآللي. 

 

 

 

 

الشكل التالي يمثل كتالوج حاسب آلعي  

  PC Guide شخصي 

 

 

   Manuals الكتالوجات

بالضرورة أن يكون تقاي الصيانة ملم بجمي  معلومات األجهضة ألن هذا شيء صعب و لكعن  ليس 
 ... بكثيربوجو  الكتالوجات المرفقة م  األجهضة تصبح عملية التركيب والصيانة أسهل 

 مالحمة 

آليل
ب ا

حلاس
ل ا

شاك
ل م

ق ح
طر

 

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0072129905/ref=lib_rd_next_2_ns/002-9942414-4431218?v=glance&s=books&vi=reader&img=2&ns=1
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 :التي يحتويها الكتالوج المعلومات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :طريقة إستخدام  الكتالوج 

oنفتح الكتالوج المرفق م  الجهاز. 

o   أقرأ التعليمات والتحذيرات قبعل البعدء

 .بالتركيب

o     أنمر للصعور التوضعيحية التعي تبعين

 .عملية التركيب

oنتب  خطوات التركيب خطوة خطوة. 

oشغل الجهاز وراقب عملية التشغيل. 

o قبل أن ... الجديدحاول تجربة الجهاز

تغععا ر المكععان للتأكععد مععن عمليععة   

  ... التركيب

 

 .تعليمات وتحذيرات خاصة بالجهاز

 .طريقة تركيب الجهاز

 .صور توضيحية خاصة بالجهاز

 .مشاكل وحلول مشاكل الجهاز

 .طريقة نستبدال قط  الغيار الخاصة بالجهاز

 .معلومات عن الشركة المصاعة للجهاز

عضيضي تقاي الصيانة نذا لم تكن المعلومات الموجعو ة فعي كتعالوج الصعيانة كافيعة يمكاع        
الرجوع نلى موق  الشركة المصاعة للجهاز على اإلنترنت؛ ألن معمم الشركات اآلن لها موقع   

 ... خاللهعلى اإلنترنت وتقدم الدعم الفاي من 

 مالحمة 

آليل
ب ا

حلاس
ل ا

شاك
ل م

ق ح
طر
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 تمرين تشغيل برنامج مدير المهام كأ اة برمجية لكش  المشاكل .1

oشغل الحاسب اآللي ثم أنتمر حتى يتم تحميل نمام التشغيل بالكامل. 

o أنقر بالضر األيمن للفأرة على شريط مهام ويادوز Taskbar. 

o تمهر قائمة نختار ماها مدير المهام Task Manager. 

o تمهر نافذة مدير المهام نختار ماها تبويب Performance. 

o راقب مؤشر نستخدام المعالج CPU Usage. 

o راقب مؤشر نستخدام الذاكرة MEM Usage. 

  

 تمرين نستخدام  جهاز القيا  المتعد  كأ اة ما ية لكش  المشاكل . 2

o  أحضر جهاز القيا  المتعد Multimeter. 

o أحضر بطارية حاسب آلي CMOS Battery. 

o شغل جهاز القيا  المتعد  وض  المؤشر على قيا  فرق الجهد Volt. 

oض  المسبار الموجب لجهاز القيا  المتعد  على الوجه األول للبطارية. 

oض  المسبار السالب لجهاز القيا  المتعد  على الوجه الثاني للبطارية. 

o الصحيحة راقب قراءة المؤشر، هل هي ضمن القيمة 

 

   

  Exercises تمارين

فولت، وفي حالة نختال  القراءة عن هذا العرقم يعاعي أنعه     3الجهد للبطارية السليمة هو قيمة 

  Motherboard يتوجب نستبدال البطارية ببطارية جديدة، علما  أنها تركب علعى اللوحعة األم   
 .للحاسب آلي

 مالحمة 

آليل
ب ا

حلاس
ل ا

شاك
ل م

ق ح
طر
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 الوحدة

 املعداتصيانة 

 الثانية

oمشاكل المعدات 

oرسائل الخطأ  

oفئات المشاكل  

o تمارين 
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 :Hardware Problems مشاكل المعدات 

 هي تل  المشاكل التي تكون ناتجة عن تعطل أحد مكونات جهاز الحاسب اآللي الما يعة  

Hardware   لوحعة المفعاتيح أو   : مثلسواء كانت من المكونات الخارجية للحاسب اآللي

القرص الصلب، وهذا الاوع من المشاكل يتم حله من خعالل  : مثلمن المكونات الداخلية 

محاولة نصالح القطعة المتعطلة نن أمكن ذلع  أو اسعتبدال القطععة المتعطلعة بقطععة      

 .أخرى جديدة

  

 :طرق التعرف على مشاكل المعدات 

  Hardware Problems مشاكل املعدات

 .معرفة المشكلة من صاحب الحاسب اآللي نفسه

 .الرسائل الصوتية التي تصدر عن الحاسب اآللي أثااء تشغيله

 .الرسائل الكتابية التي تصدر عن الحاسب اآللي أثااء تشغيله

 .استخدام برامج الصيانة واإلصالح

 .عدم عمل الجهاز المتعطل

ات
عد

ة امل
يان

ص
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 :المعداتكيفية حل مشاكل 

في البداية وعاد استالم جهاز الحاسب اآللعي المتعطعل   

والمرا  نصالحه يتوجب علياا أن نسعأل بععو األسعئلة    

لصاحب الجهاز أو الشخص المسئول عن استخدامه؛ ألن 

نجابات هذل األسئلة تعتبر طر  الخيط لحعل المشعكلة   

نن لم يكن الحل الكامل لها ، ونن لم نتمكن معن سعؤال   

األسئلة أو لم نجد نجابة لها فعي هعذل الحالعة يتوجعب     

علياا أن نعتمد على أنفسا في نكتشا  المشكلة و معن  

تشغيل الحاسب اآللعي  : مثلثم نيجا  الحل المااسب لها 

المرا  نصالحه ومراقبعة أي أصعوات أو رسعائل تصعدر     

عاه ثم تحليل هذل األصوات أو الرسائل ووضع  الحعل   

   .المااسب لها

 

 :إلصالحهأسئلة يجب أن نسألها لصاحب الجهاز المتعطل عاد استالمه 

o اآللي ما هو سبب تعطل الحاسب 

o اآللي هل سمعت صوت أو رأيت شيء في اللحمة التي تعطل عادها الحاسب 

o اآللي متى أخر مرة استخدمت فيها الحاسب 

o ما هو البرنامج الذي كات تستخدمه عادما تعطل الحاسب اآللي 

o التشغيل هل قمت بحذ  ملفات معياة خاصة بامام 

o اآللي هل قمت بإضافة أجهضة جديدة لجهاز الحاسب 

o هل قام شخص آخر باستخدام الحاسب اآللي 

o هل قمت بتثبيت برامج جديدة على الحاسب اآللي 

o هل كات تستخدم اإلنترنت عادما تعطل الحاسب اآللي 

o  أخرى هل لدي  أقوال 

 

عادما تقوم بطرح أسئلة على صاحب الحاسب اآللي المتعطل ا تحاول أن تبدو كرجل تحقيعق،  
وا تحاول أن تشعرل بالذنب ألنه كان السبب في تعطل الحاسب اآللي؛ بل حاول أن تشعرل بأنعه  

أن تجم  نجابات األسئلة السابقة ألنهعا قعد   وحاول ... المشكلةجضء من حل المشكلة وليس سبب 
 .تكون المفتاح أو طر  الخيط لحل المشكلة

 مالحمة 

ات
عد

ة امل
يان

ص
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عادما يقوم الطبيب بتشخيص المريو، يحاول أن يقرأ الرسائل التعي تمهعر علعى وجعه     

وجسم المريو ويسأله بعو األسئلة التي تتعلعق بحالتعه المرضعية وذلع  إلكتشعا       

المشكلة، ومن حسن الحظ أن الحاسب اآللي يقوم بإصدار مجموعة من الرسائل الصعوتية  

والكتابية تسمى رسائل الخطأ يمكن من خاللها معرفة المشكلة وعمل الحل المااسب لهعا ،  

وهذل الرسائل تكون في العا ة عاد بدء تشغيل الحاسب اآللعي، حيعث تعأتي أوا  الرسعائل     

 .الصوتية ومن ثم الرسائل الكتابية

 :أنواع رسائل الخطأ 

 :الرسائل الصوتية 

تكون بعد نقالع الحاسب اآللي  والبدء   Beep الرسائل الصوتية أو ما يعر  باسم بيب    

بالتشغيل حيث أنه ا يكون في هذل المرحلة نمكانية لعرض البيانات على الشاشعة وتكعون   

 الشاشة باللون األسو  وهذا ما يعر  بمرحلة ما قبل اإلختبعار العذاتي للحاسعب اآللعي      

Post        ألن الحاسب اآللي في اإلختبار الذاتي يقعوم بفحعص األجهعضة الرئيسعية للحاسعب

اآللي والتأكد من أنها تعمل وفي حالة حدوث ذلع  يعتم نصعدار صعافرة واحعدة  بيعب        

للدالة على نجاح عميلة الفحص الذاتي وثم يدخل الحاسب اآللعي فعي المرحلعة الثانيعة      

مرحلة نختبار الفيديو  ، والجدير الذكر هاا أن ععد  صعافرات بيعب لعه معدلول يحعد        

كعرت الشاشعة أو   : المشكلة أو يحد  القطعة المتعطلة معن جهعاز الحاسعب اآللعي مثعل     

أو لوحة المفاتيح ، ألن لكل مشكلة عد  مععين معن صعافرات       RAM الذاكرة الرئيسية 

 .بيب المتعار  عليها

 :الرسائل الكتابية  

، وهي ما بععد فحعص الفيعديو  بطاقعة       Post في المرحلة الثانية من اإلختبار الذاتي    

الشاشة  يكون هااك نمكانية للعرض على الشاشة لعذا تمهعر رسعائل الخطعأ علعى شعكل       

 Keyboard : رساات نصية مكتوبة ويمكن قراءتها ومعرفة سبب المشعكلة مثعل الرسعالة   

Error  والتي تعاي أن هااك مشكلة في لوحة المفاتيح. 

 

  

  Error Messages رسائل اخلطأ

  Rom Bios بعإختال  نعوع رقاقعة    بيب   لرسائل الخطأ الصوتية يختل  عد  صافرات بالاسبة 
 ...  ألنها تختل  من شركة مصاعة لشركة أخرى 

  Speaker تأكد من أن السماعة الداخلية للحاسب آلعي    Beep و نذا لم تستط  سماع صافرات 
 .موصول السل  الخاص بها على لوحة األم وأنها تعمل

 مالحمة 
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 أمثلة على رسائل الخطأ الصوتية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أمثلة على رسائل الخطأ الكتابية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عد  

 الصافرات
 الحل المشكلة

 و نعا ة تركيبها RAMتامي  رقاقات  DRAMنخفاق تحديث ذاكرة  1

 من نفس الاوع RAMتركيب رقاقات  RAMنخفاق تماثل رقاقات  2

 CMOSفي برنامج  RAMتحقق من نعدا ات  CMOSفي  RAMنخفاق ذاكرة  3

  Device Managerتحقق من مؤقت الامام بواسطة  خطأ في مؤقت الامام 4

 تحقق من تركيب المعالج على اللوحة األم C.P.Uنخفاق المعالج  5

 خطأ في متحكم لوحة المفاتيح 6
أفصل لوحة المفاتيح ثم أوصلها ثم أعد تشغيل 

 الحاسب اآللي

Beep 
 متقطعة

 أو نستبدالها نذا متعطلة RAMيجب تركيب  RAMخطأ في ذاكرة 

Beep 
 متصلة

 تامي  أساان بطاقة الشاشة ثم نعا ة تركيبها خطأ في بطاقة الشاشة

 الحل المشكلة

Keyboard Error or No Keyboard نعا ة توصيل لوحة المفاتيح 

None System Disk  نماميقرص  مننزالة األقراص من المحركات،تشغيل 

COMS Battery Failed نستبدال بطارية الحاسب اآللي بواحدة جديدة 

Disk Boot Failure ,Insert System Disk… نعا ة تعري  القرص الصلب أو تغييرل 

Floppy Disk  s  Fail  40  توصيل كيبل محرك القرص المرن 

File is Missed  نعا ة نسخ المل  المفقو 

General Failure Reading Drive A القرص المرن متعطل 

Not Ready Reading From Drive A ا يوجد قرص مرن في محرك األقراص المرنة 

Abort, Retry, Fail   نضغط الحرA  أوR  أوF لحل المشكلة 

لمعرفة المضيد عن رسائل الخطأ الصعوتية والكتابيعة يتوجعب عليع  زيعارة موقع  اإلنترنعت        

:  التاليععةالمثبتععة علععى جهععازك مثععل الشععركات    Rom Bios للشععركة المصععاعة لرقاقععة 

AMI,Award,Phoenix 
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 :Problems Categories فئات المشاكل 

من المعلوم لدياا أن جهاز الحاسب اآللي يتكون من مجموعة من األجهضة اإللكترونيعة      

لوحعة  : األجهعضة الخارجيعة  مثعل    وقد تكون هذل األجهضة خارج صادوق الحاسب اآللي 

القرص الصلب ، وفي حالة انه كعان هاعاك   : األجهضة الداخلية  مثل المفاتيح ، أو  اخله 

عطل في أحد هذل األجهضة فالبد لهذا العطل أن ياتمي لفئة  معياة من مشاكل الحاسعب  

اآللي خاصة به، وبالطب  يكون هااك حلول لكل فئة من فئات المشعاكل كمعا سعيأتي نن    

 .شاء اهلل تعالى

  

 األشكال التالية توضح أمثلة على األجهضة الداخلية والخارجية للحاسب اآللي

  Problems Categories فئات املشاكل 

 جهاز خارجي  لوحة المفاتيح  جهاز  اخلي  القرص الصلب 

عدم محاولة حل مشاكل الحاسب اآللي معن قبعل األشعخاص الععا يين أو المبتعدئين فعي       يجب 
الحاسب اآللي ألن هذل الحلول تتطلب معرفة بطريقة صيانة الحاسب اآللي وكيفية التعامل م  
أجضاؤل الداخلية والخارجية، ويجب نساا  هذل المهمة لشخص متخصص في مجعال الصعيانة أو   

 . تلقى التدريب الكافي في مجال صيانة الحاسب اآللي

 تحذير  تحذير 

أجضاء في الحاسب اآللي يجب عدم العبث بها أو محاولة نصالحها إلنها تحتوي على جهعو   هااك 

ووحعدة    Monitorالشاشةمثل  -ا سمح اهلل   -كهربائية عالية مما قد يسبب بصدمة كهربائية 
وعملية صيانة هذل األجضاء بالاسبة لع  تكعون معن خعالل      ، Power Supplyالكهربائيةالتغذية 

 .نستبدالها بأجضاء جديدة أو نرسالها لشخص متخصص في صيانة اإللكترونيات إلصالحها

 تحذير  تحذير 

المقترحة لحل المشاكل ليست مرتبة بشكل تسلسلي لحل المشكلة، ألنه قعد يكعون حعل    الحلول 
واحد كافي لحل المشكلة أو حالن أو ليس أحعدها، ألنهعا مجعر  حلعول مقترحعة ألن ظعرو        
وأحوال المشكلة تختل  من حاسب آلي آلخر، ولكااي نجتهدت قدر المستطاع كي أقدم الحلعول  

 .الممكاة لكل مشكلة
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 :المعداتأمثلة على فئات مشاكل وحلول مشاكل 

 

 :نهائيعدم عمل جهاز الحاسب اآللي بشكل مشكلة 

من السهل نكتشا  هذل المشكلة ألنها تمهر بمجر  محاولة ضعغط المسعتخدم علعى زر    

لتشغيل الحاسب اآللي وفي حالة أنه لم يعمل نعر  أن هااك مشكلة معا    Power التشغيل 

وابد من حلها، ولمعرفة أن الجهاز مشغل أو أنه بعدأ بالتشعغيل يجعب أن تضعاء األنعوار      

األمامية للصادوق أو سماع صافرة بيب أو التأكعد معن أن المروحعة الخلفيعة بالجهعاز      

 .تعمل ويصدر عاها هواء وصوت هواء

 

 :المشكلةالحلول المقترحة لحل هذل 

o من وجو  تيار كهربائي بالجدار الموصول بعه الحاسعب   التأكد

 .اآللي

o من توصيل كيبل التغذية الكهربائية من جهعة الحاسعب   التأكد

 .اآللي ومن جهة الجدار

o من سالمة كيبالت التغذية الكهربائية وكيبالت البيانات التأكد

 .الموصولة بالحاسب اآللي

o من سالمة وحدة التغذية الكهربائية التأكد Power Supply . 

o من أن زر تشغيل الحاسب اآللي التأكد Power  يعمل. 

 

ات
عد

ة امل
يان

ص
 



 مالحظات

29 

 :اآلليإنقطاع التيار الكهربائي أثناء إستخدام  الحاسب مشكلة 

تحدث مشكلة ننقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجيء وبعدون سعابق ننعذار، بيامعا يكعون      

عدم حفعظ  : مثلالمستخدم بالعمل على الحاسب اآللي وهذا قد يؤ ي نلى مشاكل عديدة 

المل ، تعطل في وحدة التغذية الكهربائية، تعطعل المععالج، تعطعل العذاكرة الرئيسعية،      

تعطل البرنامج المستخدم لحمة ننقطاع التيار الكهربائي،  ويمكن حل المشاكل السعابقة  

حيعث يعمعل كبطاريعة      UPS من خالل نستخدام جهاز ععدم ننقطعاع التيعار الكهربعائي     

   .نحتياطية مباشرة

 

 

 :المشكلةالحلول المقترحة لحل هذل 

o بطارية نستخدم UPS    لتتمكن من حفظ الملفات ونغعالق

 .الحاسب اآللي بأمان

o ميضة الحفظ التلقائي في بعو البعرامج للعتمكن   نستخدام

 .من نستر ا  المل  بعد عو ة الكهرباء

o الحاسععب اآللععي بوصععلة كهربائيععة تحتععوي علععى وصععل

 .كي تكون خط الدفاع األول  Fuse مقاومة 

o من سالمة كيبالت التغذية الكهربائيةالتأكد. 

o معن سعالمة وحعدة التغذيعة الكهربائيعة      التأكد Power 

Supply . 

o وض  أسالك الكهربعاء المغذيعة للحاسعب اآللعي فعي      عدم

 الطريق لعدم التعرقل بها  
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 :الشاشةفي مشكلة 

هذا الاوع من المشاكل يمكن نكتشافة بعد تشغيل الحاسب اآللي حيعث أناعا نتوقع  بععد     

تحميعل الملفعات   : مثعل   Screen لحمات من التشغيل عرض معلومات معياة على الشاشة 

الخاصة بالتشغيل ثم عرض نمام التشغيل ولكن في حالة عدم عرض هعذل المعلومعات أو   

عرضها بصورة غير واضحة أو بألوان باهته أو وجو  نرتجاج بالصورة نعر  أنعه هاعاك   

 .حلهامشكلة ما في الشاشة وابد من 

 

 :المشكلةالحلول المقترحة لحل هذل 

o من توصيل كيبل التغذية الكهربائية من جهة الشاشة و معن جهعة  الحاسعب    التأكد

 .اآللي

o من توصيل كيبل البيانات في المافذ الخاص به على صادوق الحاسب اآلليالتأكد. 

o من أن فيش كيبل بيانات الشاشعة سعليم ولعيس بعه عيعوب مثعل ثاعي أحعد         التأكد

 .المسامير

o من تشغيل الشاشة بواسطة زر التشغيل الخاص بهاالتأكد. 

o التي تكون أمعام الشاشعة ووضععها علعى القعيم      األزرار   من ضبط التحكمات التأكد

 .المااسبة

o من أن بطاقة الشاشة مثبته بشكل صحيح في الشق التوسعي الخاص بهعا علعى   التأكد

 .اللوحة األم

o من تعري  بطاقة الشاشة على الحاسب اآلليالتأكد. 

o من اإلعدا ات و ضبط عد  األلوان المااسبة من خالل خصائص سطح المكتبالتأكد. 

o من سالمة الشاشة نفسها بواسطة شخص مختص بذل التأكد. 

o تكلفةالشاشة بشاشة جديدة وهذا أكثر الحلول استبدال  ... 
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 :الكهربائيةفي وحدة التغذية مشكلة 

يتم التعر  على وجو  مشكلة فعي وحعدة التغذيعة    

عاعد محاولعة تشعغيل      Power Supply الكهربائيعة  

الحاسب اآللي وفي حالعة أنعه لعم يعمعل نععر  أن      

هااك مشكلة ما وابد من حلها طبعا  بعد التأكد من 

أن المشكلة ليست زر الطاقة أو الكيبالت الكهربائية، 

وأيضا  نستدل على وجو  هذل المشكلة في حالة عدم 

عمل مروحة وحدة التغذية الكهربائية، وفعي بععو   

األحيان تكون المشكلة في وحدة التغذية الكهربائيعة  

سبب في نعا ة تشغيل الحاسب اآللي من تلقاء نفسعه  

   .وبشكل مفاجئ

 

 :المشكلةالحلول المقترحة لحل هذل 

o 110 من أن وحدة التغذية الكهربائية مضبوطة على فرق الجهد المااسعب  التأكدV   أو 

220V . 

o من وجو  تيار كهربائي بالجدار الموصول به الحاسب اآلليالتأكد. 

o من توصيل كيبل التغذية الكهربائيعة معن جهعة الحاسعب اآللعي ومعن جهعة        التأكد

 .الجدار

o من أن زر تشغيل وحدة التغذية الكهربائية في وضع  تشعغيل   التأكدOn،    فعي بععو

 .األنواع

o من أن مروحة وحدة التغذية الكهربائيعة تعدور وتعمعل علعى تبريعد وحعدة       التأكد

 .التغذية

o من نمافة مروحة وحدة التغذية الكهربائيةالتأكد. 

o من أن زر تشغيل الحاسب اآللي التأكد Power  يعمل. 

o وحدة التغذية الكهربائية بوحدة تغذية جديدة وهذا أخر الحلولنستبدال. 

 

عادما تتأكد من أن المشكلة من وحدة التغذية الكهربائية ا تحاول فكها لتصليحها من العداخل  
ألن هذا يعرض حيات  وحياة الحاسب اآللي للخطر؛ لذا أفضل حل هو نستبدالها بوحدة تغذيعة  

 .جديدة وخاصة أنها رخيصة الثمن

 تحذير  تحذير 
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 :في صندوق  الحاسب اآللي مشكلة 

فعي    Case فعي الغالعب تكعون مشعاكل الصعادوق      

المساحة المتوفرة  اخله حيث يتوجب عليه نن يتس  

لجمي  األجضاء الداخلية ، كمعان أن هاعاك مشعكلة    

تمهر في عاد محاولة تركيب أكثعر معن محعرك    

تركيب أكثر من قرص صعلب، محعرك   : مثلعليه 

نسطوانات ليضر، محعرك ناسعخ نسعطوانات، محعرك     

قارئ نسطوانات الفيديو ، وتكون المشكلة من خعالل  

 .عدم وجو  مساحة لهذل المحركات لتركيبها

   

 

 :الحلول المقترحة لحل هذل المشكلة 

o من أن حجم الصادوق مااسب لحجم اللوحة األمالتأكد. 

o من أن الصادوق يتس  لجمي  األجضاء الداخلية للحاسب اآلليالتأكد. 

o من أن الصادوق يتس  لجمي  المحركات التي سو  تثبت عليهالتأكد. 

o من سالمة وحدة التغذية الكهربائية التأكد Power Supply . 

o من توصيل أسالك زر تشغيل الحاسب اآللي التأكد Power. 

o صادوق الحاسب اآللي بصادوق جديدنستبدال. 

o شراء صادوق حاسب آلي من نوع األفضل ATX. 
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 :في اللوحة األم مشكلة 

 

أو اللوحعة    Mother Board األم اللوحعة  

الرئيسية  من األجضاء المهمة في الحاسعب  

اآللععي ألنهععا القاعععدة التععي يععتم تركيععب 

الكثير من األجعضاء عليهعا وتعطلهعا يعاعي     

تعطل عمل كثير من األجهعضة الموصعولة   

بها، ويكون سعبب تعطعل اللوحعة األم فعي     

العا ة التوصعيل الخعاطئ لهعا مع  وحعدة      

التغذية الكهربائية وخاصة في حالة عكعس  

أسععالك الكهربععاء ممععا يجعلهععا تضععرب    

   .وبالتالي تتعطل

 

 

 :الحلول المقترحة لحل هذل المشكلة 

o الجسم من الكهرباء الساكاة قبل مس  اللوحة األمتفريغ. 

o الكتالوج المرفق م  اللوحة األم وتوصيلها بالشكل الصعحيح مع  بقيعة أجعضاء     قراءة

 .الحاسب اآللي

o اللوحة األم على القاعدة المعدنية الخاصة بها على الصادوق بالشكل الصحيحتثبيت. 

o عكس نتجال أسالك التغذية الكهربائية خاصة م  اللوحة األم من نوع عدم AT. 

o كيبالت البيانات في المكان الصحيح على اللوحة األمتوصيل. 

o كيبالت البيانات باإلتجال الصحيح على اللوحة األمتوصيل. 

o سقوط أي شيء عليها نثااء عمل الحاسعب اآللعي حتعى ا يحصعل عليهعا تمعا        عدم

 .كهربائي

o اللوحة األم على حاسب آلي آخر للتأكد من أنها تعملتجربة. 

o اللوحة األم بلوحة أم جديدة وهذا أخر الحلولنستبدال. 
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 :الرئيسيةمشكلة في الذاكرة 

بسبب تعطل أحعد رقاقعات العذاكرة وذلع        RAM تحدث مشكلة في الذاكرة الرئيسية 

بسبب مسكها بشكل خاطئ مما يعرضها للكهرباء الساكاة المخضنة في جسعم اإلنسعان، أو   

قد تحدث المشكلة بسبب عدم التوافقية بين الرقاقعات المسعتخدمة والمثبتعة علعى نفعس      

حجعم العذاكرة مع  حجعم البعرامج المثبتعة علعى        صغر   الحاسب اآللي، أو عدم توافق 

   .الحاسب اآللي مما يؤ ي نلى بطء في عمل الحاسب اآللي

 

 :المشكلةالحلول المقترحة لحل هذل 

o        تفريغ الجسم من الكهرباء السعاكاة قبعل مسع  الرقاقعات، وكعذل  مسعكها معن

 .الحوا 

o التأكد من أن رقاقة الذاكرة RAM     تعمل من خالل تجربتها على حاسب آلعي آخعر

 .سليم

oنستخدام رقاقات ذاكرة متوافقة أي من نفس الاوع و السرعة. 

oتركيب الرقاقات بالترتيب حسب المكان المخصص لها على اللوحة األم. 

o  عمل اإلعدا ات المااسبة للذاكرة في برنامج اإلعدا Setup  نذا لضم األمر. 

o ضعبط جسعور   : مثعل عمل اإلعدا ات المااسبة للذاكرة على اللوحة األم نذا لضم األمر

 .التوصيل

oزيا ة حجم الذاكرة من خالل تركيب رقاقات نضافية لضيا ة سرعة الحاسب اآللي. 

oنستبدال رقاقات  الذاكرة الحالية برقاقات أخرى جديدة. 
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 :المعالجمشكلة في 

من أهم األجضاء في الحاسعب اآللعي     C.P.U المعالج 

بل ننه بمثابة الدماغ وتعطله يعاعي تعطعل الحاسعب    

اآللي و ا يمكن تخيل الحاسب اآللعي بعدون مععالج    

ألنه العقل المدبر لجمي  العمليات التعي تعتم  اخعل    

الحاسب اآللي، وقعد يتعطعل المععالج نتيجعة سعوء      

التركيب، أو تعرضه لتما  كهربعائي، أو نرتفعاع   

 رجة حرارته، أو تفريغ كهرباء ساكاة فيه نتيجة 

المس  الخاطئ لعه معن قبعل المسعتخدم، وتعطعل      

المعالج بشكل تام يؤ ي نلى عدم عمل الحاسب اآللي 

نهائيا  أما في حالة تعطله بشكل جضئعي فهعذا سعو     

يؤ ي نلى تعليق الحاسب اآللي بعين فتعرة وأخعرى    

   .أثااء نستخدام البرامج

 

 :المشكلةالحلول المقترحة لحل هذل 

oتفريغ الجسم من الكهرباء الساكاة قبل مس  المعالج. 

oمس  المعالج بالشكل الصحيح عاد محاولة تركيبه على اللوحة األم. 

oتركيب المعالج باإلتجال الصحيح على اللوحة األم. 

oضبط جسور التوصيل لتتااسب م  سرعة المعالج على اللوحة األم نذا لضم األمر. 

o  عمل اإلعدا ات المااسبة في برنامج اإلعدا Setup  لتتااسب م  سرعة المعالج. 

oالتأكد من عدم نرتفاع  رجة حرارة المعالج. 

oالتأكد من أن مروحة المعالج تعمل بسرعة كافية للتبريد. 

oنستبدال مروحة المعالج بمروحة جديدة نذا كانت تدور ببطء. 

oتجربة المعالج على حاسب آلي آخر سليم ا يوجد به مشاكل للتأكد من سالمته. 

o  ستبدال المعالج بمعالج جديد وهذا الحل سو  يكون مكل  نوعا  ما  
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 :البطاريةفي مشكلة 

في العا ة تحعدث    CMOS Battery مشكلة البطارية 

نتيجععة تقععا م عمععر البطاريععة حيععث أن العمععر    

ساوات بعد ذلع     2-4 اإلفتراضي لها يتراوح مابين 

تبدأ البطارية بالضع  و يتم التععر  علعى وجعو     

مشكلة في البطارية نذا لوحظ تأخر سعاعة الحاسعب   

اآللي ني وجو  مشكلة في وقت الحاسب اآللعي بععد   

ضبطه على التوقيت الحالي ويمكعن معرفعة وجعو     

مشكلة من خعالل رسعالة الخطعأ التعي تمهعر عاعد       

 Battery Failed CMOS: مثلتشغيل الحاسب اآللي 

ومشكلة الضعع  بالبطاريعة قعد تعؤ ي نلعى جععل       

الحاسب اآللي ياسى البيانات التعريفية الخاصعة بعه   

ممعا يتوجعب علياعا      Rom Bios المخضنة في رقاقة 

 نعا ة تعريفها من جديعد بواسعطة برنعامج اإلععدا      

Setup.   

 

 

 :المشكلةالحلول المقترحة لحل هذل 

o تعري  اإلعدا ات الخاصة بالحاسب اآللي من خالل برنامج اإلعدا  نعا ة Setup. 

o عكس نتجال أقطاب البطارية عاد تركيبها على اللوحة األمعدم. 

o بطارية خاصة بالحاسب اآللي وليس خاصة بساعة اليدنستخدام. 

o المكتوبة خل  البطاريةالفولتية   بطارية حاسب آلي لها نفس الجهد شراء. 

o للتأكد من جهدهاملتيميتر   البطارية بواسطة جهاز القيا  المتعد  فحص. 

o من الضمن أي تشغيله بين فترة وفترةساة   نغالق الحاسب اآللي لفترة طويلة عدم. 

o فاعليةأعتقد أن هذا أكثر الحلول ... جديدةالبطارية ببطارية نستبدال  ... 
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 :المفاتيحفي لوحة مشكلة 

تكععون   Keyboard بالاسععبة للوحععة المفععاتيح   

مشاكلها عا ة  في األزرار وخاصعة األزرار األكثعر   

نستخداما  ان معمم الضغط يكعون عليهعا، وهعذا ا    

عدم تعر  : مثليما  أن يكون هااك مشاكل أخرى 

الحاسب اآللي على لوحة المفاتيح، عدم الكتابة بلغعة  

  .  معياة

  

 

 :المشكلةالحلول المقترحة لحل هذل 

o من توصيل كيبل لوحة المفاتيح في المافذ الخاص به خل  الحاسب اآلليالتأكد. 

o ذل من عمل جمي  األزرار و نستبدال األزرار المتعطلة نن أمكن التأكد. 

o  لوحة المفاتيح على الحاسعب اآللعي خاصعة نذا كعان هاعاك أزرار ل نترنعت       تعري

 .الوسائطوتعد  

o من عدم حذ  اللغة العربية أو اإلنجليضية من برنعامج لوحعة المفعاتيح فعي     التأكد

 .التحكملوحة 

o الحلوللوحة المفاتيح بلوحة مفاتيح جديدة وهذا أخر نستبدال  ... 

 

المافعذ الصعغير      PS/2تقوم بتوصيل لوحة المفاتيح أو الفأرة وخاصة نذا كانت من نوع عادما 
نختار المافذ الصحيح ألن هااك تشابه كبير بين مافذها ومافذ الفأرة، ومعن حسعن الحعظ أن    

 ... ذل هااك رموز تدل على 
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 :الفأرةفي مشكلة 

من األجهضة المهمة بالاسعبة لعامم     Mouse الفأرة 

نمعام تشعغيل   : مثلالتشغيل ذات الواجهة الرسومية 

ويادوز ألن معمم المهام تافذ من خاللها، وبالاسبة 

لوجو  مشكلة في الفأرة يتم ااسعتدال عليعه بععد    

تشغيل الجهعاز عاعدما نحعرك الفعأرة وا يتحعرك      

المؤشر الخاص بها أو عاد الاقر على أزرارها وعدم 

   .نستجابتها عادها نعر  أن هااك مشكلة

 

 

 :المشكلةالحلول المقترحة لحل هذل 

o من توصيل كيبل الفأرة في المافذ الخاص به خل  الحاسب اآلليالتأكد. 

o  كرة الفأرة التي تكون أسفلها من الغبار واألشياء التي تكون عالقة بهاتامي. 

o  األمرالفأرة على الحاسب اآللي نذا لضم تعري. 

o من توسيط سرعة الاقر المعض وج للفعأرة فعي برنعامج المعاو  فعي لوحعة        التأكد

 .التحكم

o من عدم عكس عمل أزرار الفأرة في برنامج الماو  في لوحة التحكمالتأكد. 

o من عدم وجو  مسامير مكسورة أو مثاية في فيش ومافذ الفأرةالتأكد. 

o الحلولالفأرة بفأرة جديدة وهذا أخر نستبدال  ... 
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 :الطابعةفي مشكلة 

من أشهر أجهضة اإلخراج للحاسب   Printer الطابعة 

اآللي، وفي الععا ة تتععرض للعديعد معن المشعاكل      

ويمكن أن نعر  أن هااك مشعكلة معا فعي الطابععة     

عادما نعطي أمر طباعة وا يتم الطباعة، أو نحصعل  

عععدم : مثععلعلععى نتععائج مطبوعععة غيععر المتوقعععة 

الوضوح في المخرجعات أو وجعو  بقع  حبعر علعى      

 .  الورق

   

 

 :المشكلةالحلول المقترحة لحل هذل 

o من توصيل كيبل التغذية الكهربائية للطابعةالتأكد. 

o من توصيل كيبل البيانات من جهة الطابعة و من جهة الحاسب اآلليالتأكد. 

o من أن الطابعة مشغله التأكد Online . 

o من أنه لم يتم عمل نيقا  مؤقت للطباعة التأكد Pause Printing. 

o من أن هااك ورق في علبة ورق الطابعةالتأكد. 

o من حجم الورق الموضوع في الطابعةالتأكد. 

o من أنه ليس هااك ورقة عالقة  اخل الطابعةالتأكد. 

o من أن هااك حبر في الطابعةالتأكد. 

o من أن الطابعة معرفة على الحاسب اآلليالتأكد. 

o أمر طباعة من برامج مختلفة للتأكعد معن أن المشعكلة معن الطابععة أو معن       نعطاء

 .المستخدمالبرنامج 

o  تعري  الطابعة ثم تعريفها من جديدحذ. 

o الطابعة بطابعة جديدةنستبدال. 
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 :الضوئيفي الماسح مشكلة 

 

 يتم التعر  على وجو  مشكلة في الماسعح الضعوئي   

Scanner    عاععد محاولععة مسععح صععورة إل خالهععا

لذاكرة الحاسب اآللي و فشل محاولة  تخضياها في 

   .ذاكرة الحاسب اآللي على شكل مل 

 

 

 :المشكلةالحلول المقترحة لحل هذل 

o من توصيل كيبل التغذية الكهربائية للماسح الضوئيالتأكد. 

o من توصيل كيبل البيانات من جهة الماسح الضوئي و من جهة الحاسب اآلليالتأكد. 

o من أن الماسح الضوئي مشغل التأكد Online . 

o برنامج متخصص بمسح الصور على الحاسب اآلليتثبيت. 

o من وجو  صورة  اخل الماسح الضوئي لمسحهاالتأكد. 

o من أن الماسح الضوئي معر  على الحاسب اآلليالتأكد. 

o أمر مسح من برامج مختلفة للتأكد من مصدر المشكلة، الماسعح أو البرنعامج   نعطاء

 .المستخدم

o  تعري  الماسح الضوئي ثم تعريفه من جديدحذ. 

o الماسح الضوئي بماسح ضوئي جديد وهذا أخر الحلول  نستبدال 
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 :في منافذ الحاسب اآللي مشكلة 

 

  Ports يتم التعر  على وجو  مشكلة في الماافعذ  

التي تكون خل  الحاسب اآللي عاد محاولة توصعيل  

فيش الجهاز الخاص بالمافذ المحد  وعاد محاولعة  

ن خال الفيش و مواجهة صعوبة فعي ن خعال الفعيش    

لذا ابد من التأكد من نتجال الفيش والمافذ، وعدم 

وجو  مشكلة من طر  الفيش أو من طر  المافعذ،  

كذل  يتم التععر  علعى المشعكلة نذا لعم يعمعل      

الجهععاز الععذي تععم توصععيلة فهاععاك سععتكون بعععو 

.الشععكوك تععدور حععول الكيبععل والمافععذ والفععيش 

  

   

 :المشكلةالحلول المقترحة لحل هذل 

o نلى المافذ والتأكد من عدم وجو  مسامير مكسورة أو مثايةالامر. 

o من أن كيبل المافذ موصول على لوحة األم و في المكان الصحيحالتأكد. 

o من أن كيبل المافذ موصول على لوحة األم باإلتجال الصحيحالتأكد. 

o فيش الجهاز على الحاسب اآللي بافس نتجال المافذ وليس العكستوصيل. 

o من عدم وجو  تعارض بين أرقام المقاطعة التأكد IRQ  الخاصة بالماافذ. 

o من أن كيبل الجهاز المرا  توصيله بالمافذ سليمالتأكد 

o من نعدا ات الماافذ في برنامج اإلعدا  التأكد Setup  الخاص بالجهاز. 

o المافذ بمافذ آخر جديدنستبدال. 

 

حالة أن عد  األجهضة المرا  توصيلها كان أكثعر معن ععد  الماافعذ يمكعن تثبيعت بطاقعة        في 

 USB على الحاسب اآللي تحتوي على ماافذ نضعافية أو مقسعم ماافعذ      I/O Card نخراج /ن خال
Switch. 
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 :البياناتفي كيبالت مشكلة 

تؤ ي نلى ععدم    Data Cable مشكلة كيبل البيانات 

نقل البيانات من مكان آلخعر  اخعل الحاسعب اآللعي     

وجو  مشكلة فعي كيبعل القعرص الصعلب أو     : مثل

وجو  مشكلة في كيبعل القعرص المعرن، و يمكعن     

التعر  على هذل المشكلة من خالل رسعائل الخطعأ   

التي تمهر عاد تشغيل الحاسب اآللي أو ععدم عمعل   

الحاسب اآللي في حالة وجعو  مشعكلة فعي القعرص     

   .الصلب

 

 

 :المشكلةالحلول المقترحة لحل هذل 

o توصيل كيبل البيانات في المكان الصحيح على اللوحة األمالتأكد. 

o األحمعر بإتجعال التغذيعة    الخط  -من توصيل كيبل البيانات باإلتجال الصحيح التأكد

 .الكهربائية

o من جهة اللوحة األم  1 كيبل البيانات بإتجال رقم توصيل. 

o من أن الكيبل سليم من خالل تجربته على حاسب آلي آخرالتأكد. 

o من عدم وجو  مسمار مكسور أو مثاي من جهة فيش الكيبل في المحركالتأكد. 

o من جسور التوصيل التأكد Jumbers       خاصة في حالة توصعيل أكثعر معن محعرك

 .نفس الكيبلعلى 

o الكيبل بكيبل جديد نذا لضم األمر خاصة أنه ليس غالي الثمننستبدال. 

 

بقي الضوء الصغير الخاص بمحعرك القعرص المعرن علعى صعادوق الحاسعب اآللعي مضعاء         نذا 
 .بإستمرار؛ هذا يعاي أنه تم عكس كيبل البيانات، لذا يجب تصحيح نتجال الكيبل
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 :الصلبفي محرك  القرص مشكلة 

بعد   Hard Disk Drive تمهر مشكلة محرك القرص الصلب 

تشغيل الحاسب اآللي مباشرة ألن بعد عملية التشعغيل يبعدأ   

الحاسب اآللي بتحميعل ملفعات الامعام والتعي تكعون علعى       

وفي حالة وجو  مشكلة لن يتم   Hard Disk القرص الصلب 

تحميل ملفات الامام وبالتعالي لعن يعمعل الحاسعب اآللعي ،      

ويمكن اإلستدال على وجو  مشكلة  علعى القعرص الصعلب    

عاد سماع صعوت معضعج للقعرص الصعلب أو عاعد ظهعور       

 :الرسالة

 Boot Disk Failure  أوNone system Disk   

 :المشكلةالمقترحة لحل هذل الحلول 

o من توصيل كيبل التغذية الكهربائية للقرص الصلبالتأكد. 

o من توصيل كيبل البيانات للقرص الصلب وباإلتجال الصحيحالتأكد. 

o من ضبط جسور التوصيل التأكد Jumpers  في المكان الصحيح، نذا لضم األمر. 

o تعري  القرص الصلب على الحاسب اآللي في برنامج اإلعدا  نعا ة Setup. 

o من عدم وجو  فيرو  على القرص الصلبالتأكد. 

o تفحص للقرص الصلب عمل Scandisk  بواسطة برنامج تفحص األقراص. 

o تجضئة القرص الصلب نلغاء Disk Defragmenter  بواسطة برنامج نلغاء التجضئة. 

o القرص الصلب على حاسب آلي آخر يعمل للتأكد من مصدر المشكلةتجربة. 

o القرص الصلب تهيئة Format  و تثبيت البرامج من جديد. 

o القرص الصلب بقرص آخر جديد وهذا أغلى الحلول  نستبدال 

 

لحل مشاكل القرص الصلب ألن فيه " الفورمات"الكثير من الاا  يفضلون الحل قبل األخير  
حل كثير من المشاكل وخاصة مشاكل البرمجيات والفيروسات، ولكاي أنعا شخصعيا  ا أنصعح    
بإستخدام هذا الحل ألنه حل طويل نوعا  ما، ألنه يتوجب نعا ة تثبيت البرامج من جديعد ونععا ة   
تعري  بقية األجهضة على الحاسب اآللي، ولكن في حالة أن  اتخذت قرار بإستخدام هعذا الحعل   
يتوجب علي  نن تستشير صاحب الحاسب آلي حتى ا تكون سبب في ضعياع بياناتعه وتحعل لعه     

للبيانات قبل البعدء بعمليعة     Backup عمل نسخ نحتياطي األفضل له مشكلة أخرى تسبب مشكلة 
 .التهيئة إلسترجاعها عاد الحاجة نليها

 مالحمة 
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 :المرنةفي محرك  األقراص مشكلة 

 Floppy Disk مشاكل محركات األقراص المرنعة  

Drive      من أكثر المشاكل الشعائعة وذلع  بسعبب

الغبععار : مثععلتعععرض المحععرك للبيئععة الخارجيععة 

والدخان فضال  عن محاولة البعو ن خال أشياء غيعر  

األقراص المرنة مما يؤ ي نلى تعطل هذا المحعرك،  

وتمهعر هعذل المشعكلة عاععد محاولعة فعتح بيانععات      

موجو ة على القرص المعرن وفشعل هعذل العمليعة،     

كمععا أن بقععاء الضععوء الصععغير الخععاص بمحععرك  

األقراص المرنة مضاء طوال الوقت هعذا يعدل علعى    

  .وجو  مشكلة

 

 :المشكلةالحلول المقترحة لحل هذل 

o من توصيل كيبل التغذية الكهربائية بمحرك األقراص المرنةالتأكد. 

o من توصيل كيبل البيانات بمحرك األقراص المرنةالتأكد. 

o من عدم عكس نتجال كيبل البيانات وهذا يتضح من الضوء األخضر الصغيرالتأكد. 

o من أن محرك األقراص المرنة معر  بالشكل الصعحيح فعي برنعامج اإلععدا      التأكد 

Setup. 

o من أن القرص المرن المستخدم في المحرك قرص سليم ليس عليه مشاكلالتأكد. 

o تفحص أقرص للقرص المرن عملScan Disk بواسطة برنامج تفحص األقراص. 

o قرص مرن جديد على نفس الحاسب اآللي للتأكد من مصدر المشكلةتجربة. 

o القرص المرن الذي تسبب بالمشكلة على حاسب آلي آخر للتأكد معن مصعدر   تجربة

 .المشكلة

o تامي  لرؤو  القراءة و الكتابة للمحرك من خالل قرص خاص بالتامي عمل. 

o محرك األقراص المرنة بمحرك أقرص مرنة جديد وهذا لن يكل  الكثيرنستبدال. 

 

 

نذا بقي الضوء الصغير الخاص بمحرك القرص المرن على صادوق الحاسب آلي مضاء بإستمرار 
بعد تشغيل الحاسب آلي؛ هذا يعاي أنه تم عكس كيبل بيانات محرك األقراص المرنة، لذا يجعب  

 تصحيح نتجال 
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 :الليزرفي محرك  إسطوانات مشكلة 

 CD Rom تمهر مشكلة محرك نسعطوانات الليعضر   

Drive    عاد وض  سي  ي  اخل هذا المحرك لقعراءة

محتوياتهعا أو تشعغيل البرنعامج الموجعو  عليهعا و      

فشل عملية القراءة أو التشغيل ، كما يكعون هاعاك   

لرمععض   Icon مشععكلة عاععدما ا تمهععر أيقونععة  

أسطوانات الليضر  اخل أيقونة جهاز الحاسعب اآللعي   

  .My Computer على سطح المكتب 

  

 

 :المشكلةالحلول المقترحة لحل هذل 

o من توصيل كيبل التغذية الكهربائية بمحرك نسطوانات الليضرالتأكد. 

o من توصيل كيبل البيانات بمحرك نسطوانات الليضرالتأكد. 

o من عدم عكس نتجال كيبل البيانات من نتجال اللوحة األم أو نتجال المحركالتأكد. 

o من تثبيت جسور التوصيل التأكد Jumpers  في المكان الصحيح نذا لضم األمر. 

o  مشغل نسطوانات الليضر على الحاسب اآللي نن لضم األمرتعري. 

o من أن األسعطوانة المسعتخدمة فعي المحعرك نسعطوانة سعليمة لعيس عليهعا         التأكد

 .مشاكل

o من توافقية نوع اإلسطوانة المستخدمة م  محرك نسطوانات الليعضر نن لعضم   التأكد

 .األمر

o أكثر من نسطوانة على نفس الحاسب اآللي للتأكد من مصدر المشكلةتجربة. 

o اإلسطوانة التي تسببت المشكلة على حاسعب آلعي آخعر للتأكعد معن مصعدر       تجربة

 .المشكلة

o تامي  لمحرك نسطوانات الليضر من خالل قرص خاص بالتامي عمل. 

o محرك نسطوانات الليضر بمحرك نسطوانات جديدنستبدال. 
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 :بالشبكةمشكلة عدم إتصال الحاسب اآللي  

كثيعرة وذلع  بسعبب تععد        Networks مشاكل الشعبكات  

األجهضة المستخدمة فيها ولكااا هاا سو  نركض علعى ععدم   

نتصال حاسب آلي معين بالشبكة والتي قد تكعون ناتجعة ععن    

مشعكلة فعي بطاقعة الشعبكة أو مشعكلة فعي       : مثلعدة أسباب 

الكيبل أو مشكلة في الفيش أو مشكلة في نععدا ات الشعبكة أو   

أو   Switch/Hub مشعكلة فعي المجمع  المركعضي للشعبكة      

مشكلة في عدم تعري  الحاسب اآللي على بقية أصعدقاؤل فعي   

ألنه ا يستطي  أن يراهم على الشعبكة وذلع  لعيس     الشبكة 

بسبب ضع  بصرل بعالطب  ولكعن ألحعد المشعاكل السعابقة      

وبالطب  مشكلة عدم نتصال الحاسعب اآللعي بالشعبكة     الذكر 

سو  ياتج عاها عدم اإلسعتفا ة معن المصعا ر المتاحعة علعى      

الطابعات، األقراص الصعلبة، مشعاركة الملفعات،    : الشبكة مثل

 Systemاإلنترنت، وبالتالي سو  نسم  عبارة ما في شبكة أو 

Down.  

 :المشكلةالحلول المقترحة لحل هذل  

oعمل تعطيل ثم تمكين أليقونة نتصال الشبكة بالضر األيمن للفأرة. 

oعمل نصالح أليقونة نتصال الشبكة بالضر األيمن للفأرة. 

oالتأكد من تعري  بطاقة الشبكة على الحاسب اآللي بواسطة مدير األجهضة. 

o  التأكد من عدم وجو  تعارض بين بطاقة الشبكة وأجهضة أخرى معرفة على الحاسعب

 .اآللي

oالتأكد من وجو  برتوكوات وخدمات وعمالء مضافة للحاسب اآللي. 

o التأكد من نعدا ات البرتوكول TCP/IP   و عاوان IP  للحاسب اآللي. 

oالتأكد من نضافة وتعري  الحاسب اآللي على الشبكة. 

oالتأكد من أن فيش الكيبل مكبو  بالشكل الصحيح وموصول ببطاقة الشبكة. 

o      التأكد من توصيل الكيبل من الجهة الثانية مثعل توصعيلة مع  المجمع  المركعضي 

Hub. 

o  التأكد من أن المجم  المركضي مشغل أي وض ON    وليس في وض Off. 

oالتأكد من عمل مشاركة للمصا ر ل ستفا ة ماها على الشبكة. 

oالتأكد من أن لدي  الصالحيات الكافية للدخول على الشبكة و اإلستفا ة ماها. 

o عمل فحص Ping    من الحاسب اآللي الحالي لحاسب آلي آخر في الشبكة للتأكد معن

 .اإلتصالية

oالتأكد من عدم وجو  مشاكل في كيبل الشبكة الموصول م  الحاسب اآللي. 
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 :الشبكةفي  فيش كيبل مشكلة 

تحدث هذل المشكلة عادما ا يكعون الحاسعب اآللعي    

قا ر على اإلتصال بالشبكة؛ ألن وسيلة الحاسب اآللي 

والتعي    NIC ل تصال بالشبكة هعي بطاقعة الشعبكة    

بدورها تكون متصعلة مع  كيبعل الشعبكة بواسعطة      

وفي حالة وجعو  مشعكلة     Connector فيش الكيبل 

بالفيش فمن الطبيعي ععدم نتصعال الحاسعب اآللعي      

على الشبكة، وتحعدث هعذل المشعكلة  نتيجعة ععدم      

كبس كيبل الشبكة بالشكل الصحيح م  الفعيش أو  

بسبب نرتخاء الكيبل أو ننقطاع أحد أسعالك الكيبعل   

  .أو ننقطاع الكيبل نفسه

  

 

 :المشكلةالحلول المقترحة لحل هذل 

o نتصالية الكيبل من خالل جهاز فحص الكيبالت فحص Cable Tester. 

o كبس كيبل الشبكة بالفيش من خالل قص الكيبل وتركيب فيش جديدنعا ة. 

o من توصيل كيبل الشبكة ببطاقة الشبكة وعدم وجو  نرتخاءالتأكد. 

o من توصيل الكيبعل معن الجهعة الثانيعة والتعي قعد تكعون مجمع  مركعضي          التأكد 

Switch/Hub. 

o من عدم وجو  مشاكل بالكيبل مثل ننقطاع أحد أسالك الكيبلالتأكد. 

o كيبالت وأفياش الشبكة بكيبالت جديدة وهذا ربما يكون أخر الحلولتبديل. 
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 :باإلنترنتعدم  اإلتصال مشكلة 

تحدث هذل المشكلة عادما يحاول المستخدم تصعفح  

أو نرسعال رسعالة     Internet موق  علعى اإلنترنعت   

بريد نلكتروني و ا يسعتطي  نتيجعة ععدم نتصعال     

وبالتعالي    ISP الحاسب اآللي بمقدم خدمة اإلنترنت 

: مثلاإلنترنت، وقد تحدث هذل المشكلة لعدة أسباب 

مشكلة في الشبكة أو عدم عمل الرواتعر أو المعو م،   

ننتهاء نشتراك اإلنترنت، مشعكلة عاعد مقعدم خدمعة     

اإلنترنت، ن خال نعدا ات خاطئة إلشتراك اإلنترنعت،  

 .  مشكلة في الموق  اإللكتروني نفسه

 

 

 :المشكلةالحلول المقترحة لحل هذل 

o من أن الجهاز متصل بالشبكةالتأكد. 

o من أن الراوتر مشغلالتأكد. 

o الرواتر لفترة ثم تشغيله من جديدنطفاء. 

o من توصيل خط الهات  في مافذ الخط التأكد Line  على الراوتر. 

o من نعدا ات التأكدTCP/IP للجهاز. 

o من أن نشتراك اإلنترنت أو عد  ساعات اإلشتراك لم تاتهيالتأكد. 

o برنامج تصفح أخراستخدام. 

o تحميل أكثر من موق  ننترنت ألن المشكلة قد تكون في الموق  نفسهتجربة. 

o الوصول نلى اإلنترنت من جهاز أخرتجربة 

o عادهمعلى الجيران والتأكد من أن اإلنترنت شّغال اإلتصال. 
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 :اإلنترنتالبطء بتصفح  مواقع مشكلة 

تحدث هذل المشكلة عادما يحاول المستخدم تصعفح  

أو قعراءة بريعدل     Websites مواق  على اإلنترنعت  

ولكن يكعون هاعاك بعطء فعي      ، E-Mail اإللكتروني 

تحميل المواق  وتصفحها، كما قد يحتاج المستخدم 

 لعمععل تاعععضيل لبرنععامج معععين مععن اإلنترنععت     

Download       ،ولكن عمليعة التاععضيل تكعون بطيئعة

مثعل تصعفح   : أسعباب وتحدث هعذل المشعكلة لععدة    

 اإلنترنت في أوقات الذروة، بطء من مقعدم الخدمعة   

ISP ،   اإلز حععام علععى خطععوط اإلتصععاات، نصععابة

الحاسب اآللي بفيرو ، مشكلة في تعري  الفعاكس  

   .مو م وغيرها من المشاكل األخرى

  

 

 :المشكلةالحلول المقترحة لحل هذل 

o نستخدام اإلنترنت في أوقات الذروة والضحمة على خطوط اإلتصااتتجاب. 

o مقدم خدمة اإلنترنت بمقدم خدمة أفضلنستبدال. 

o برامج على الحاسب اآللي لها عالقة بتسري  اإلنترنتتاعضيل. 

o الفيروسات من الحاسب اآللي نن وجدتنزالة. 

o حجم الذاكرة الرئيسية زيا ة RAM  على الحاسب اآللي. 

o بطاقة شاشة ذات ذاكرة عاليةنستخدام. 

o من خالل خصائص سطح المكتبعد  البكسل    قة وضوح الشاشة تقليل. 

o  تعري  الفاكس مو م وتعريفه من جديد بتعري  أحدث من السابقحذ. 

o بطاقة الفاكس مو م ببطاقة جديدة أسرع من السابقةنستبدال. 

o الحاسب اآللعي الحعالي معن خعالل زيعا ة سعرعة المععالج وحجعم العذاكرة          تطوير

 .الرئيسية

o خدمة الخطوط الرقمية : مثلوسيلة نتصال باإلنترنت سريعة نستخدام DSL. 
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 :الصوتفي بطاقة مشكلة 

 

عدم سماع أصوات على الحاسب اآللي هذا يعاعي  عاد 

ععدم تعريع    : مثعل أن هااك مشكلة ما في الصعوت  

على الحاسب اآللي، أو   Sound Card بطاقة الصوت 

وجو  تعارض بين بطاقة الصوت م  بطاقعة أخعرى،   

أو عمل كتم للصوت، أو وجو  مشكلة في السماعات 

الخارجية، أو وجو  مشكلة في البرنامج الذي يشعغل  

    .األصوات على الحاسب اآللي

 

 

 :المشكلةالحلول المقترحة لحل هذل 

o من تعري  بطاقة الصوت على الحاسب اآللي من خالل عرض خصائصعها فعي   التأكد

 .مدير األجهضة

o على شريط مهام ويادوز    كتم الصوت وهذا يمهر من خالل رمض الصوت  نزالة. 

o من تشغيل السماعات وأنها في وض  تشغيل التأكدON  وليسOff. 

o من األصوات من خالل برنامج األصوات وتعد  الوسائط في لوحة التحكمالتأكد 

o من رف  صوت السماعات من خالل رمض السماعة أو من خالل مفتاح السماعةالتأكد. 

o من توصيل كيعبالت السعماعات والميكروفعون وأنهعا موصعولة فعي المكعان        التأكد

 .الصحيح

o فتح أكثر من مل  صوت للتأكد من أن المشكلة ليس من المل محاولة. 

o البرنامج المااسب لفتح ملفات الصوتتثبيت. 

o بعو األحيان يلضم توصيل سل  من محرك األسطوانات لبطاقة الصوتفي. 
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 :اآلليالبطء في  عمل جهاز الحاسب مشكلة 

 مشععكلة الععبطء فععي أ اء عمععل الحاسععب اآللععي      

Performance        هعي مشعكلة تقليديعة وخاصعة فعي

الحاسبات اآللية القديمعة نوععا  معا وخاصعة نذا تعم      

تحميلها برامج فوق طاقتها فإن أ اء الحاسعب اآللعي   

في تشغيل البرامج وتافيذ األوامر يصبح بطيء ممعا  

يسبب الشعور بالملل للمستخدم ولكاعه مفيعد ألنعه    

تكععون مشععكلة الععبطء ألسععباب وقععد  يعلععم الصععبر 

   .برمجية أو ألسباب ما ية

  

 :المشكلةالحلول المقترحة لحل هذل 

o من أن معدات الحاسب اآللي الحالية مااسعبة لامعام التشعغيل المثبعت وبقيعة      التأكد

 .البرامج

o من ععدم وجعو  فيعرو  علعى الحاسعب اآللعي بواسعطة البعرامج المضعا ة          التأكد

 .للفيروسات

o حجم الذاكرة الرئيسية زيا ة RAM. 

o بطاقة شاشة ذات سعة أعلىنستخدام. 

o تفحص للقرص الصلب ونلغاء تجضئتهعمل. 

o السعة التخضياية للقرص الصلب بواسطة حذ  الملفات والبرامج التي ليس لهعا  زيا ة

 .حاجة

o القرص الصلب الحالي بقرص صلب ذو سعة تخضياية أكبرنستبدال. 

o شاشات التوق  والخلفيات ومؤشرات الفأرة ألنهعا تبطعئ عمعل الحاسعب اآللعي      نلغاء

 .نسبيا 

o أو نيقا  البرامج التعي تعمعل بالخلفيعة مثعل بععو خعدمات الشعبكة وبعرامج         نلغاء

 .الفيروسات

o المعالج نستبدال C.P.U  بمعالج أسرع من المعالج الحالي. 

o ترقية للحاسب اآللي من خالل نستبدال بعو القط  فيه بقط  أحدثعمل. 

o حاسب آلي جديد يتااسب م  حجم العمل في الوقت الحالي والمستقبلشراء. 
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 .سماع صافرات  بيب لكش  مشاكل الحاسب اآلليمرين ت. 1

o اآلليافصل التيار الكهربائي عن الحاسب. 

o      فرغ جسم  من الكهرباء الساكاة بواسطة لعبس السعاعة الخعاص بعذل  أو لمعس

 .شخصي الحاسب اآللي

oننضع غطاء صادوق الحاسب اآللي. 

o ف  قط  الذاكرة الرئيسية RAM  عن اللوحة األم. 

oأوصل التيار الكهربائي للحاسب اآللي. 

o شغل الحاسب اآللي ثم نستم  للصافرات Beep. 

  

  

  

  

 

 .الرسائل الكتابية  لكش  مشاكل الحاسب اآلليتمرين . 2

o اآلليافصل التيار الكهربائي عن الحاسب. 

oفرغ جسم  من الكهرباء الساكاة. 

oننضع غطاء صادوق الحاسب اآللي. 

o الصلبف  كيبل بيانات القرص Data Cable   من جهة القرص الصلب. 

oأوصل التيار الكهربائي للحاسب اآللي. 

oشغل الحاسب اآللي ثم راقب الرسالة الكتابية التي سو  تمهر على الشاشة. 

 

 .عكس كيبل البيانات  لكش  مشاكل الحاسب اآلليتمرين . 3

o اآلليافصل التيار الكهربائي عن الحاسب. 

oفرغ جسم  من الكهرباء الساكاة. 

oننضع غطاء صادوق الحاسب اآللي. 

oنعكس نتجال كيبل بيانات محرك األقراص المرنة من جهة المحرك. 

oأوصل التيار الكهربائي للحاسب اآللي. 

o      شغل الحاسب اآللي ثم راقب ضوء محرك األقعراص المرنعة علعى صعادوق الحاسعب

 .اآللي

  Exercises تمارين

عدم لمس الحاسب اآللي من الداخل أو ف  و تركيب القط  أثااء تشغيل الحاسعب اآللعي   يجب 
وهو موصول بالتيار الكهربائي ألن هذا يعرض حيات  للخطر فقد تصعاب بصعدمة كهربائيعة         

 -ا سمح اهلل  -

 تحذير  تحذير 
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 الوحدة

 صيانة  الربجميات

 الثالثة

oمشاكل البرمجيات 

oفئات المشاكل 

o تمارين 
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المععدات والبرمجيعات، وحتعى    : همعا نعلم نن نمام الحاسب اآللي يتكون من جضأين كما 

يعمل الحاسب اآللي ابد أن يكون كلى الجضأين يعمل على أكمل وجه؛ ألنعه ا يسعتطي    

. الحاسب اآللي أن يعمل بمعدات متعطلة وكذل  ا يستطي  أن يعمل ببرمجيات متعطلة

على أنهعا المشعاكل الااتجعة ععن تعطعل        Software ويمكن تعري  مشاكل البرمجيات 

البرامج التي يشغلها الحاسب اآللي سواء كانت هعذل البعرامج خاصعة بامعام التشعغيل أو      

 .التطبيقات المستخدمة على الحاسب اآللي

 :التعرف على مشاكل البرمجيات طرق 

o الكتابية التي تصدر عن جهاز الحاسب اآللي أثااء تشغيلهالرسائل. 

o عمل الحاسب اآللي بعد مرحلة من تشغيلهعدم. 

o عمل البرنامج عاد محاولة تشغيلهعدم. 

o على نتائج من البرنامج غير متوقعه أو غير صحيحةالحصول. 

o  نقص أو تعطل في ملفات البرنامجوجو. 

o الشديد في أ اء الحاسب اآللي وتشغيل البرامجالبطء. 

o برامج الصيانة واإلصالح لعرض تقرير عن حالة الحاسب اآللياستخدام.  

 :حل مشاكل البرمجيات كيفية 

في البداية وعاد استالم الحاسب اآللي المتعطل والمرا  نصالحه يتوجب علياا أن نحعد      

ما نذا كان سبب المشكلة هو المعدات أو البرمجيات أو المعدات والبرمجيعات مععا ، وهعذا    

يسهل عملية حل المشكلة ألن أمور الصيانة تصبح واضحة وبالتالي يمكن عمعل نجعراءات   

الصيانة المطلوبة وبشكل متسلسل؛ أي حل مشكلة مشكلة حتى يسهل األمر علياا واألفضل 

حعل مشعكلة   : مثعل البدء بحل مشاكل المعدات وخاصة التي لها عالقعة مع  البرمجيعات    

القرص الصلب ألن نمام التشغيل والبرامج تكعون مخضنعة عليعه أو حعل مشعكلة مشعغل       

و أريعد أن أقعول   . نسطوانات الليضر ألن عملية تثبيت البرامج تكون من خالل اإلسطوانات

هاا أن حل مشكلة المعدات هو جضء كبير من حل مشعكلة البرمجيعات وخاصعة نذا كعان     

العالقعة التعي بعين القعرص الصعلب      : مثلهااك عالقة مباشرة بين المعدات والبرمجيات 

 .ونمام التشغيل

  Software Problems مشاكل الربجميات
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 :طرق حل  مشاكل البرمجيات  

o مشاكل المعدات نن وجدتحل. 

o الحاسب اآللي في الوض  اآلمن بواسطة ضغط المفتاح تشغيلF8 نذا لضم األمر. 

o الملفات الااقصة للبرنامج نذا كانت هي سبب التعطلنسخ. 

o البرنامج المتعطل وتثبيته من جديدنزالة. 

o تفحص لألقراص ونلغاء التجضئةعمل. 

o البرامج المضا ة للفيروسات و نزالتها نن وجدتنستخدام. 

o برامج الصيانة واإلصالحاستخدام. 

o نسخ أصلية من البرامج لتثبيتها على الحاسب اآللينستخدام. 

o للقرص الصلب وتثبيت البرامج من جديدفورمات   تهيئة عمل.  

  

 

 

A:\>Format c:/s 

أخر الحلول لحل مشاكل البرمجيات، وليس أولهعا كمعا     Format أن تجعل حل التهيئة حاول 
 ... آليالمبتدئين في صيانة لحاسب وخاصة يفعل البعو 
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من المعلوم لدياا أن جهاز الحاسب اآللي يتكون من مجموععة معن األجهعضة اإللكترونيعة     

وهي العتا  المكون للحاسب اآللي، ولكن هذل المعدات وحدها     Hardware تسمى معدات 

ا تكفي لتكوين نمام الحاسب اآللي لذا يتم التحكم بهذل المعدات بواسعطة مجموععة معن    

، بعدها يصبح باإلمكعان نسعتخدام الحاسعب اآللعي       Software التعليمات تسمى برمجيات 

ولكعن معاذا سعيحدث لعو حصعل عطعل فعي المععدات أو         . لتافيذ األعمال التعي نحتاجهعا  

بالطب  سو  يتعطل  الحاسب اآللي وبالتالي تعطل عمعل المسعتخدم، وبمعا    ! البرمجيات 

أناا سبق وتكلماا عن مشاكل المعدات في الوحدة السابقة وطرق حلها، سعو  نعتكلم فعي    

هذل الوحدة عن مشاكل البرمجيات وطرق حلها من خالل فئات مشاكل البرمجيات كما 

 .سيأتي نن شاء اهلل تعالى

  

  

 األشكال التالية توضح أمثلة على المعدات والبرمجيات المكونة لامام الحاسب اآللي

 

  Problems Categories فئات املشاكل 

 برمجيات  برنامج وور   معدات  اللوحة األم 
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 :البرمجياتأمثلة على مشاكل وحلول مشاكل 

 :تشغيلهتوقف  الحاسب اآللي عن العمل بعد لحظات من مشكلة 

تحععدث هععذل المشععكلة بعععدما يقععوم المسععتخدم بتشععغيل 

الحاسب اآللي وفعي اللحمعة التعي يسعتعد فيهعا لتحميعل       

ملفات الامام حتى يتم عرض الواجهعة الرسعومية، ولكعن    

لألس  ا يحدث ذل  بسب وجو  مشكلة، وقد تكون هعذل  

المشكلة ناتجة عن تثبيت قطعة جديدة ولم يعتم تعريفهعا   

بالشكل الصحيح أو قد تكون ناتجة حذ  أو تل  في أحعد  

ملفعات الامعام الضعرورية لتشعغيل الحاسعب اآللعي مثعل        

 .الالزم لتشغيل الحاسب اآللي Command.com: المل 

 

 :المشكلةالمقترحة لحل هذل الحلول 

o أي قرص مرن أو نسطوانة ليضر من المشغالت قبل تشغيل الحاسب اآللينزالة. 

o  القرص الصلب على الحاسب اآللي بواسطة برنامج اإلعدا  تعري Setup. 

o الحاسب اآللي في الوض  اآلمن بواسطة ضغط المفتاح تشغيلF8 ثم نعا ة تشغيله. 

o أي قطعة تم نضافتها مؤخرا   للحاسب اآللي وتشغيله في الوض  اآلمعن بواسعطة   نزالة

F8. 

o تثبيت  القطعة التي تم نزالتها من الحاسب اآللي قبل ظهور المشكلةنعا ة. 

o  عن الفيروسات بواسطة البرامج المضا ة لها ونزالتها نن وجدتالكش. 

o مل  نمام التشغيل المحذو  أو التال  نلى مكانه الصحيحنسخ. 

o نصالح نمام التشغيلنعا ة. 

o تثبيت نمام التشغيلنعا ة 

o القرص الصلب تهيئة Format  وتثبيت نمام التشغيل من جديد  . 

 

المقترحة لحل مشاكل البرمجيات ليست مرتبة بشكل تسلسلي لحل المشعكلة، ألنعه قعد    الحلول 
يكون حل واحد كافي لحل المشكلة أو حالن أو ليس أحدها، ألنهعا مجعر  حلعول مقترحعة ألن     
ظرو  وأحوال المشكلة تختل  من حاسب آلي آلخر، ولكااي نجتهدت قدر المستطاع كي أقعدم  

 ...مشكلةالحلول الممكاة لكل 
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 :تلقائيإعادة تشغيل الحاسب اآللي بشكل مشكلة 

 

تحدث هذل المشعكلة بععد أن يعمعل الحاسعب اآللعي      

حيث أنه ياتهي من تحميعل ملفعات الامعام ونمعام     

التشغيل ولكن بعد فترة محد ة معن العضمن وحتعى    

أثااء عمل المستخدم على الحاسب اآللي يتفاجئ أنعه  

أعيد تشغيل الحاسب اآللي من جديد وبالتالي يخسر 

  .  أي معلومات لم يتم حفمها

  

 

 

 : المشكلةالحلول المقترحة لحل هذل 

o أي فيروسات موجو ة على الحاسب اآللينزالة. 

o من سالمة وحدة التغذية الكهربائية وتبدليها نن لضم األمرالتأكد. 

o مامم للكهرباء و يوصل به الحاسب اآللينستخدام. 

o من أن حجم الذاكرة الرئيسية التأكد RAM       مااسب لامعام التشعغيل المثبعت علعى

 .الحاسب اآللي

o نمام التشغيل من جديد نذا لضم األمرتثبيت. 
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 :اإلستجابةتعليق الحاسب اآللي وعدم  مشكلة 

تحدث هذل المشكلة أثااء قيام المستخدم بإسعتخدام  

البرامج ولكن في لحمة ما يصبح الحاسعب اآللعي ا   

يستجيب لألوامر ويصاحب هذل المشكلة فعي الععا ة   

تعطل عمل لوحة المفاتيح وتعطعل عمعل الفعأرة و    

وا يسعتطي  نغعالق البرنععامج    ننضععاج المسعتخدم   

  .  الذي تسبب بالمشكلة

 

 

 :المشكلةالحلول المقترحة لحل هذل 

o تشغيل البرنامج الذي تسعبب بعالتعليق بواسعطة برنعامج معدير المهعام       ننهاء Task 

Manager. 

o المفاتيحتشغيل الحاسب اآللي بواسطة الضغط على نعا ة :CtrL + Alt + Delete 

o تشغيل الحاسب اآللي بواسطة الضغط على مفتاح نعا ة التشغيل نعا ة Reset. 

o نسخ أصلية من البرامج و التأكد من عدم وجو  فيرو  على الحاسب اآلليتثبيت. 

o أي تعارضات بين األجهضة الداخلية للحاسب اآللي مثل تععارض رقعم المقاطععة    نزالة 

IRQ . 

o من أن رقاقات الذاكرة الرئيسية التأكد RAM  متوافقة م  بعضها البعو. 

o حجم الذاكرة الرئيسية زيا ة RAM. 

o البرنامج الذي تسبب بالتعليق ثم تثبيت نسخه جديدة ماهنزالة. 

o أي برنامج متعارض م  برنامج آخر أو متعارض م  نمام التشغيلنزالة. 
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 :البطاقاتعدم  عمل إحدى  مشكلة 

  Cards تحدث هعذل المشعكلة ععا ة  فعي البطاقعات      

بطاقعة الصعوت،   : مثعل المثبتة على الحاسعب اآللعي   

وتمهر هعذل  ... الشبكةبطاقة الفاكس مو م، بطاقة 

المشععكلة عاععد محاولععة نسععتخدام هععذل البطاقععات  

بواسطة البرامج المعاية بذل  فعال يعتم اإلسعتفا ة    

محاولعة اإلتصعال باإلنترنعت معن خعالل      : مثلماها 

الفاكس مو م أو محاولة اإلتصال بشعبكة الحاسعب   

 .اآللي

 

 :المشكلةالمقترحة لحل هذل الحلول 

o  البطاقة على الحاسب اآلليتعري. 

o تعري  البطاقة ثم تعريفها من جديدنزالة. 

o خصائص البطاقة بواسطة مدير األجهضة عرض Device Manager    للتأكد من أنهعا

 .تعمل

o  معن أن البطاقعة لعيس معمعول لهعا تعطيعل فعي معدير األجهعضة          التأكعد Device 

Manager. 

o من عدم وجو  أي تعارضات بين البطاقات مثل تعارض رقم المقاطعة التأكد IRQ . 

o من تثبيت البطاقة بالشعكل الصعحيح علعى لوحعة األم     التأكد Mother Board    فعي

 .الحاسب اآللي

o البطاقة في شق توسعي تركيب Slot  مختل  على اللوحة األم. 

o األساان الاحاسية للبطاقة ثم تثبيتها من جديدمسح. 

o من توصيل الكيبالت بالشكل الصحيح في ماافذ البطاقةالتأكد. 

o جسور التوصيل ضبط Jumpers  أو مفاتيح التبديل في بعو أنواع البطاقات. 

o البطاقة بواسطة تجربتها على حاسب آلي آخر يعملفحص. 

o من أن المشكلة ليست من اللوحة األم التأكد Mother Board. 

o البطاقة ببطاقة جديدة نذا لضم األمرنستبدال. 
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 :معينعدم عمل تطبيق مشكلة 

 

تحدث هعذل المشعكلة عاعدما يقعوم المسعتخدم      

مععين علعى   تطبيعق    بمحاولة تشغيل برنعامج  

الحاسب اآللعي  ولكعن هعذا البرنعامج ا يعمعل      

معن وجعو  نختصعار يشعير نليعه علعى       بالرغم 

 .الحاسب اآللي

 

 

 :المشكلةالحلول المقترحة لحل هذل 

o من أن التطبيق مثبت على الحاسب اآلليالتأكد. 

o من تشغيل البرنامج بواسطة األيقونة األصلية له وليس من خالل نختصارالتأكد. 

o البرنامج بواسطة األمر تشغيل تشغيل Run   في قائمة أبدأ Start. 

o نسترجاع أي ملفات محذوفة تتعلق في التطبيقمحاولة. 

o تفحص لألقراص إلصالح أي ملفات معطوبةعمل. 

o تثبيت التطبيق المتعطلنعا ة. 

o التطبيق المتعطل ثم نعا ة تثبيته من جديدةنزالة. 

o نسخه جديدة من التطبيعق بواسعطة نسعطوانة    تثبيت CD    ععن اإلسعطوانة   مختلفعة

 .األولى

o نسخة أصلية من التطبيق وليس نسخه غير شرعيةنستخدام. 

 

الخاص به الموجو  في قائمة أبعدأ    Shortcut لم تستط  تشغيل البرنامج بواسطة اإلختصار نذا 
أو على سطح المكتب أو حتى نذا لم يكن هااك نختصار يشير للبرنامج، حعاول تشعغيله بواسعطة    

 :يلياألمر تشغيل في قائمة أبدأ كما 

Start   أبدأRun   اسم التطبيقتشغيل OK   موافق 
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 :اآلليالبطء الشديد في عمل الحاسب مشكلة 

مشكلة البطء في أ اء عمل الحاسب اآللي هي مشكلة 

تقليدية وخاصة في الحاسبات اآللية القديمعة نوععا    

ما عادما يتم تحميلها ببرامج فوق طاقتهعا فعإن أ اء   

الحاسب اآللي في تشغيل البعرامج وتافيعذ األوامعر    

يصبح بطيء مما يسبب الشععور بالملعل للمسعتخدم    

وقد تكون مشكلة البطء ألسباب برمجية أو ألسعباب  

ناتجة عن المعدات أو بسبب نصعابة الحاسعب اآللعي    

   .بفيرو  ما

  

 :المشكلةالحلول المقترحة لحل هذل 

o من أن معدات الحاسب اآللي الحالية مااسعبة لامعام التشعغيل المثبعت وبقيعة      التأكد

 .البرامج

o من ععدم وجعو  فيعرو  علعى الحاسعب اآللعي بواسعطة البعرامج المضعا ة          التأكد

 .للفيروسات

o حجم الذاكرة الرئيسية زيا ة RAM. 

o تفحص للقرص الصلب ونلغاء تجضئتهعمل. 

o السعة التخضياية للقرص الصلب بواسطة حذ  الملفات والبرامج التي ليس لهعا  زيا ة

 .حاجة

o حجم الذاكرة اافتراضية للحاسب اآلليزيا ة. 

o القرص الصلب الحالي بقرص صلب ذو سعة تخضياية أكبرنستبدال. 

o شاشات التوق  والخلفيات ومؤشرات الفأرة ألنهعا تعبطء عمعل الحاسعب اآللعي      نلغاء

 .نسبيا 

o أو نيقا  البرامج التعي تعمعل بالخلفيعة مثعل بععو خعدمات الشعبكة وبعرامج         نلغاء

 .الفيروسات

o المعالج نستبدال C.P.U  بمعالج أسرع من المعالج الحالي. 

o ترقية للحاسب اآللي من خالل نستبدال بعو القط  فيه بقط  أحدثعمل. 

o حاسب آلي جديد تتااسب مواصفاته م  العمل المستخدم لهشراء. 
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 :معينعدم القدرة على فتح ملف مشكلة 

 

تحدث هذل المشكلة عاعدما يقعوم المسعتخدم بفعتح     

القعرص الصعلب أو   : مل  مخضن في مكان معا مثعل  

القرص المرن أو حتى اإلسطوانة، ولكاه ا يسعتطي   

 .  فتح المل 

  

  

 :المشكلةالحلول المقترحة لحل هذل 

o موجو من أن المل  المرا  فتحه بواسطة الحاسب اآللي التأكد  ... 

o الرسالة التي تمهر عاد محاولة فتح المل  وفهمها جيدا  لمعرفة الحلقراءة. 

o من أن المل  مخضن بالشكل الصحيح وليس نختصار لهالتأكد. 

o عن المل  بواسطة برنامج البحث عن الملفات والمجلعدات ثعم محاولعة فتحعه     البحث

 .من هااك

o من أن البرنامج المسئول عن فتح المل  مثبت على الحاسب اآلليالتأكد. 

o فتح المل  بوساطة برنامج آخعر ،فعتح بواسعطة أو فعتح باسعتخدام      محاولة Open 

With. 

o من مدير الامام أو  الشبكة أن لدي  الصالحيات الكافية لفتح المل التأكد. 

o من أن المل  ليس محمي بكلمة سرالتأكد. 

o من أن المل  ليس معمول له حماية كأن يكون للقراءة فقط أو مخفيالتأكد. 

o من أن المل  ليس به مشاكل كأن يكون المل  تال التأكد. 

o تفحص للقرص أو نلغاء التجضئة للمكان المخضنة عليه المل  المرا  فتحهعمل. 

o نسترجاع المل  نذا كان محذو  كأن يكون في سلة المحذوفاتمحاولة. 

o المل  من وسط تخضين لوسط تخضين آخر ثم محاولة فتحهنقل. 

ات
جمي

لرب
ة  ا

يان
ص

 



 مالحظات

65 

 :معينمشكلة عدم القدرة على نسخ  ملف 

تحدث هذل المشكلة عادما عادما يحاول المسعتخدم نسعخ ملفعه    

بهد  عمل نسختين أو أكثر من نفس المل  وتخعضين الاسعخة   

 .الجديدة في مكان ما وا يستطي  نتمام ذل 

  

 :المشكلةالحلول المقترحة لحل هذل 

o اآلليالتأكد من أن المل  المرا  نسخه موجو  على الحاسب  ... 

oقراءة الرسالة التي تمهر عاد محاولة نسخ المل  وفهمها جيدا  لمعرفة الحل. 

o التأكد من مدير الامام أو  الشبكة أن لدي  الصالحيات الكافية لاسخ المل. 

o      عدم محاولة وض  الاسخة الجديدة من المل  في نفس المكعان الموجعو  بعه الملع

 .األصلي

o نستخدام الخيار حفظ باسم Save as   لعمل نسخة جديدة من نفس المل. 

oالتأكد من وجو  مساحة تخضياية كافية على المكان المرا  الاسخ نلية. 

o       التأكد من أن لسان الحماية للقرص المرن المعرا  الاسعخ عليعه لعيس محمعي ضعد

 .الكتابة

o عدم محاولة الاسخ على نسطوانة الليضر CD Rom  ألنها للقراءة فقط. 

o     نستخدام جهعاز الكتابعة علعى اإلسعطوانات CD Writer       عاعد الرغبعة بالاسعخ علعى

 .اإلسطوانة

o التأكد من وجو  توافق بين أنممة الملفات المرا  الاسخ ماها واألنممة المرا  الاسخ

 .نليها

oالتأكد من أن المل  ليس محمي بكلمة سر. 

oالتأكد من أن المل  ليس معمول له حماية كأن يكون للقراءة فقط أو مخفي. 

o التأكد من أن المل  ليس به مشاكل كأن يكون المل  تال. 

oعمل تفحص للقرص أو نلغاء التجضئة للمكان المخضنة عليه المل  المرا  نسخه. 

oمحاولة نسترجاع المل  نذا كان محذو  كأن يكون في سلة المحذوفات. 

oالتأكد من أن المل  مخضن بالشكل الصحيح وليس نختصار له. 

oنقل المل  من وسط تخضين لوسط تخضين آخر ثم محاولة نسخه. 

oننشاء المل  من جديد في المكان الجديد في حالة فشل كل الطرق السابقة. 

 ...المشكلةلقد حاولت مساعدت  قدر المستطاع لحل هذل  
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 :معينإختفاء ملف أو برنامج مشكلة 

 

تحدث هذل المشكلة عادما يحعاول المسعتخدم فعتح    

مل  معا أو محاولعة تشعغيل برنعامج معا ولكعن ا       

يتمكن من ذل ، وهااك عدة أسباب لهعذل المشعكلة   

كأن يكون المل  أو البرنعامج المطلعوب محعذو     

 .من الحاسب اآللي أو تم عمل نخفاء له

  

 

 :المشكلةالحلول المقترحة لحل هذل 

o من أن المل  أو البرنامج المرا  فتحه موجو  على الحاسب اآلليالتأكد. 

o خاصية اإلخفاء نذا كان معمول نخفاء للمل  بواسطة عرض خصائص المل نلغاء. 

o الملفات المخفية على الحاسب اآللي بواسطة نختيار عرض من خيارات المجلعد  عرض

 .في قائمة األ وات

o عععن الملعع  أو البرنععامج المطلععوب بواسععطة برنععامج البحععث عععن الملفععات البحععث

 .والمجلدات

o من أن المل  أو البرنامج المطلوب ليس محذو  من الحاسب اآلليالتأكد. 

o نسترجاع المل  أو البرنامج من خالل البحث عاه في سلة المحذوفاتمحاولة. 

o فتح المل  أو البرنامج مباشرة من خالل قائمة أبدأ ثم تشغيل محاولة Run. 

o نختصار للمل  أو البرنامج على سطح المكتب أو ضمن قائمة أبدأ ننشاء Start. 

o المل  أو تثبيت البرنامج من جديد في حالة أنه لم يتم العثور عليهنسخ. 
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 :الشاشةعدم وضوح الصورة على مشكلة 

 

تحدث هذل المشكلة عادما تكون الصورة المعروضة 

على الشاشة تبدو وكأنها فاهيعة األلعوان أو نقعاط    

الصورة متباعدة وا تبدو كأنها صعورة ناعمعة أي   

 قة وضوح الشاشة تكعون قليلعة و بالتعالي  تكعون     

 .  الصورة غير واضحة

  

  

 :المشكلةالحلول المقترحة لحل هذل 

o في لوحة التحكماإلعدا ات   عد  األلوان من خالل برنامج العرض زيا ة. 

o  بطاقة الشاشة على الحاسب اآلليتعري. 

o الموجو ة أمام الشاشةاألزرار   ضبط الصورة من خالل التحكمات محاولة. 

o من أنه ا يوجد مشاكل في كيبل بيانات الشاشةالتأكد. 

o تحري  كيبل الشاشة لليمين أو لليسار خاصة في حالة ظهعور لعون واحعد    محاولة

 .فقط

o من أن كيبل بيانات الشاشة مثبت في مافذ الشاشعة خلع  الحاسعب اآللعي و     التأكد

 .مرخيليس 

o بطاقة الشاشة ببطاقة أحدثنستبدال. 

o تكون المشكلة في الشاشة نفسها مما يوجب عمل صيانة لهعا أو نسعتبدالها بشاشعة    قد

 .جديدة
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 :اآلليعدم القدرة على القيام   بأعمال معينة على الحاسب مشكلة 

تحدث هذل المشكلة عادما يحاول المستخدم تافيذ عمل ما على الحاسعب اآللعي ولكعن ا    

يستطي ، كأن يحاول أن يطب  مل  ما على الطباعة ولكاه يتفاجئ بمهعور رسعالة تفيعد    

 .  أنه ا يمل  الصالحيات الكافية إلستخدام الطابعة

   

 

 :المشكلةالحلول المقترحة لحل هذل 

o على الحاسب اآللي أو الشبكة بحساب مستخدم له الصعالحيات الكافيعة لتافعذ    الدخول

 .األعمال

o من مدير الشبكة بتضويد الصالحيات المماوحة لحساب المستخدمالطلب. 

o حساب جديد لديه الصالحيات الكافية لتافيذ األعمالننشاء. 

o بحساب المستخدم من حاسب آلي آخر على الشبكة لديه صعالحيات للوصعول   الدخول

 .للمصا ر

o من أن البرنامج الحالي المستخدم لديه القدرة على تافيذ العمل المطلوبالتأكد. 
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 :الفأرةمشكلة عدم  إستجابة النقر المزدوج على زر 

 

تحدث هذل المشكلة عادما يحاول المستخدم فتح أيقونة أو مل  

ولكن ا يسعتطي     Double Click من خالل الاقر المض وج عليه 

 .بالرغم من محاولته عدة مرات ولكن بدون أي فائدة

   

 

 :المشكلةالحلول المقترحة لحل هذل 

oالاقر بشكل مض وج على زر الفأرة المااسب بسرعة وليس ببطء. 

o التأكد من عدم عكس عمل أزرار الفأرة األيسر أيمن واأليمن أيسر من خالل برنامج

 .الماو 

o   التأكد من عدم تسري  الاقر المض وج عن السرعة المااسبة في برنامج المعاو  فعي

 .لوحة التحكم

oنستخدام مفتاح اإل خال ننتر واألسهم األربعة للتشغيل والتاقل بين الخيارات. 

oالتأكد أنه ا يوجد مشاكل في أزرار الفأرة. 

oالتأكد من أن الفأرة موصلة في المافذ المااسب خل  الحاسب اآللي. 

oتعري  الفأرة على الحاسب اآللي نذا لضم األمر. 

oفصل الفأرة ثم نعا ة توصيلها على الحاسب اآللي ثم نعا ة تشغيل الحاسب اآللي. 

o نستبدال الفأرة بفأرة جديدة وخاصة أنها ليست مكلفة كثيرا. 
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 :غيرهاعدم القدرة على الكتابة باللغة العربية أو اإلنجليزية أو مشكلة 

في بعو األحيان يحاول المسعتخدم الكتابعة باللغعة العربيعة أو باللغعة اإلنجليضيعة فعال        

يستطي  أو بأي لغة أخرى وهذا في العا ة يكون سببه هعو حعذ  لغعة معياعة معن نمعام       

التشغيل أو تعطل أحد المفاتيح من لوحة المفاتيح التعي تسعاعد فعي تغييعر اللغعة مثعل       

 .Shiftو  CtrL: المفاتيح

   

 :المشكلةالحلول المقترحة لحل هذل 

o مفتاحيعلى الضغط :Ctrl + Shift  لتغييعر  ننجليعضي    أو يسعار  عربعي    معا ،  يمين

 .اللغة

o مفتاحيعلى الضغط :Alt + Shift  للتغييعر  ننجليعضي    أو يسعار  عربعي    معا ،  يمين

 .اللغة

o تغيير اللغة من خالل مرب  اللغة   الموجو  على شريط مهام ويادوزمحاولة. 

o اللغة المرا  الكتابة فيها وذل  من خالل برنامج خيعارات نقليميعة فعي لوحعة     نضافة

 .التحكم

o اللغة المرا  الكتابة فيها وذل  من خالل برنامج لوحعة المفعاتيح فعي لوحعة     نضافة

 .التحكم

o خطوط اللغة المطلوبة نضافة Fonts  لامام تشغيل ويادوز. 

 

اللغة الفرنسية أو الصياية، يتوجعب نضعافة اللغعة و    : مثلحالة الرغبة بالكتابة بلغات أخرى في 

 Control في لوحعة العتحكم     Fonts خطوط اللغة  لامام التشغيل من خالل برنامج الخطوط 
Panel ،      ويمكن نيجا  خطوط اللغات من خالل البحث عن الخعط المطلعوب بواسعطة محركعات

أو من خالل مواقع  الخطعوط    , www.google.com البحث على اإلنترنت مثل المحرك جوجل 
 www.fonts.com:  الموق المتوفرة على اإلنترنت مثل 
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 :اآلليعدم سماع األصوات على الحاسب مشكلة 

تحدث هذل المشكلة بعدما يقوم المستخدم بمحاولعة  

فتح مل  يحتوي على صوت أو تشغيل برنعامج فيعه   

أصوات وا يستطي  سماع األصعوات، مثعل محاولعة    

أو  ، CD تشغيل القرآن الكريم معن نسعطوانة ليعضر    

محاولة تطبيعق نمعام أصعوات علعى نمعام تشعغيل       

 .ويادوز

   

 :المشكلةالحلول المقترحة لحل هذل 

o معن خعالل مفتعاح    أو    من رف  صوت السماعات من خالل رمعض السعماعة     التأكد

 .السماعة

o على شريط المهام     كتم الصوت وهذا يمهر من خالل رمض الصوت  نزالة. 

o من تشغيل السماعات وأنها في وض  تشغيل التأكدON  وليسOff. 

o األصوات على الحاسب اآللي من خالل برنامج األصعوات وتععد  الوسعائط فعي     تجربة

 .لوحة التحكم

o من توصيل كيبالت السماعات وأنها موصولة في المكان الصحيحالتأكد. 

o من أن بطاقة الصوت معرفة علعى الحاسعب اآللعي وذلع  معن خعالل معدير        التأكد

 .األجهضة

o فتح أكثر من مل  صوت للتأكد من أن المشكلة ليس من المل محاولة. 

o ميديا بالير أو ريل بالير: مثلالبرنامج المااسب لفتح ملفات الصوت تثبيت. 

o بعو األحيان يلضم توصيل سل  من محرك اإلسطوانات لبطاقة الصوتفي. 
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 :التطبيقاتإختفاء أحد أشرطة األدوات أو أحد األزرار من مشكلة 

بعرامج اوفعس،   : مثلتحدث هذل المشكلة عا ة  في التطبيقات التي يكون لها أشرطة أ وات 

فقد تختفي األ وات أو قد تختفي أحدى األ وات من هذا الشريط، وقعد يكعون السعبب أن    

المستخدم أغلق الشريط أو قام بحذ  األ اة وخاصعة نذا كعان المسعتخدم مبتعدئ ولعم      

 يسيطر على الماو  بالشكل الصحيح  

   

 

 

 

 

 :المشكلةالحلول المقترحة لحل هذل 

o األ وات من خالل تخصيص شريط أ وات الوصول السري عرض. 

o عرض شريط األ وات من خالل الاقر بالضر األيمن فوق أحد األشرطة الماهرةنعا ة. 

o نعا ة تعيين للشريط من قائمة عرض ثم نختيار أشرطة األ وات ثم تخصيصعمل. 

o نضافة األ اة للشريط من خالل األوامر في نافذة تخصيص أشرطة األ واتنعا ة. 

o الضر األيمن للفأرة لتافيذ األوامر بدا  من األ واتنستخدام. 

o مفاتيح اإلختصار لتافيذ األوامر بدا  من األ واتنستخدام. 
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 :اآلليوجود فيروس على الحاسب مشكلة 

الفيععرو  العععدو اللععدو  للحاسععب اآللععي، مشععكلة    

الفيروسات هي من المشاكل الشائعة هذل األيام بسعبب  

سهولة نشر الفيروسات خاصة من خالل اإلنترنت، ومن 

حسععن الحععظ أن فيروسععات الحاسععب اآللععي ا تاتقععل 

ا تخعع  مععن حاسععب  نذا كععان مصععاب  و ل نسععان 

بالفيرو  ألنه ا ياقل العدوى نلي  و لكن ا تقتعرب  

 ...  نستخدامهماه كثيرا  عادما تحاول 

    

 :المشكلةالحلول المقترحة لحل هذل 

o برنامج مضا  للفيروسات وتشغيله أثااء نستخدام الحاسب اآلليتثبيت. 

o نزالة الفيرو  بواسطة برنامج مضا  للفيروسات محاولة Antivirus. 

o الحاسب اآللي من قرص نمي  ثم محاولة نزالة الفيرو  بواسطة برنعامج  نستاهاض

 .مضا  للفيروسات

o  المل  أو الملفات المصابة بالفيرو حذ. 

o القرص الصلب تهيئة Format  ونعا ة تثبيت البرامج من جديد. 

o تثبيت برامج غير موثوقة على الحاسب اآللي أو نستخدام أقعراص غيعر موثعوق    عدم

 .بها

o لسان الحماية بالاسبة لألقراص المرنة قبل ن خالها في الحاسب اآلليفتح. 

o نسخ أصلية من البرامج على الحاسب اآللي وليس غير شرعيةتثبيت. 

o تاعضيل برامج من اإلنترنت من مواق  غير موثوق بهاعدم. 

o البرنامج المضا  للفيروسات للعمل في الخلفية أثااء نستخدام اإلنترنتتشغيل. 

o فتح رسائل البريد اإللكتروني غير الموثوق بها أو التي تحتوي على فيروساتعدم. 

 

برنامج نورتون : مثل  Antivirus من أخطار الفيروسات هااك برامج مضا ة للفيروسات للوقاية 
أو برنامج مكافي وغيرها من البرامج األخرى، يمكن تثبيتها على الحاسب آلي حيث تعمعل هعذل   
البرامج على الكش  عن الملفات المصابة بالفيروسات ومن ثم نزالة الفيعرو  أو نزالعة الملع     

 . المصاب بالفيرو 

 مالحمة 

ات
جمي

لرب
ة  ا

يان
ص

 



 مالحظات

74 

 .تمرين فحص  البطاقات للتأكد من أنها معرفة أو غير معرفة على الحاسب اآللي. 1

oشغل الحاسب اآللي ثم أنتمر حتى يتم تحميل نمام التشغيل بالكامل. 

o أنقر بالضر األيمن للفأرة على أيقونة جهاز الحاسب اآللي My Computer. 

o تمهر قائمة نختار ماها خصائص Properties. 

o تمهر نافذة خصائص الامام نختار ماها الباد المعدات Hardware. 

o تمهر نافذة المعدات، نضغط على الضر مدير األجهضة Device Manager. 

o لفتح الفئة ورؤية تعري  البطاقة المطلوبة+ أنقر على عالمة الضائد. 

o   نذا نععم، نذا  هاعاك مشعكلة فعي     البطاقعة   هل ترى عالمة تعجب صفراء على تعريع

 .تعري  البطاقة

oأحذ  تعري  البطاقة ثم حاول تعريفها من جديد. 

  

 . تمرين تشغيل الحاسب اآللي في الوض  اآلمن لحل مشكلة تعري  أحد األجهضة. 2

oشغل الحاسب اآللي. 

o أضغط على المفتاحF8  بشكل متقط. 

o تمهر قائمة تحتوي على خيارات نختار الوض  اآلمن Safe Mode. 

o  تمهر رسالة تفيد أنه سيتم تشغيل الحاسب اآللي في الوض  اآلمن، أضغط على العضر

 .موافق

oأفتح مدير األجهضة ثم أحذ  تعري  الجهاز الذي تسبب بالمشكلة. 

o أعد تشغيل الحاسب من جديد في الوض  العا ي Normal Mode. 

   

 . تمرين نعا ة اللغة المحذوفة أو نضافة لغة جديدة للحاسب اآللي. 3

oشغل الحاسب اآللي. 

o أيقونة جهاز الحاسب اآللي ثم على لوحة العتحكم ثعم علعى    : علىأنقر بشكل مض وج

 .لوحة المفاتيح

oتمهر نافذة نختار ماها باد لغات اإل خال ثم نضغط على الضر نضافة. 

oتمهر نافذة جديدة نختار ماها اللغة المطلوبة ثم نضغط على الضر موافق. 

oيتم العو ة للاافذة السابقة نضغط على الضر موافق إلعتما  اللغة الجديد. 

o أنقر على مرب  اللغة الموجو  على شريط مهام ويادوز، هل ترى اللغة الجديدة 

  Exercises تمارين
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 الوحدة

 حلول مشاكل املستخدمني

 الرابعة

oمشاكل المستخدمين 

oفئات المشاكل 

oحل المشاكل عن بعد 
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للحاسب اآللي نتيجة عدم مععرفتهم  المستخدمين   هي تل  المشاكل التي يسببها الاا  

بإستخدام الحاسب اآللي أو المعرفة السطحية بالحاسب اآللي، وبالطب  فإن عدم نسعتخدام  

الحاسب اآللي بطريقة صحيحة سو  ياتج عاه تعطل جهاز الحاسب اآللي سعواء لمعداتعه   

أو برامجه، وخير  ليل على ذل  األشخاص المبتدئين في ععالم الحاسعب اآللعي فعاعدما     

ممعا يعؤ ي    التشعغيل  يشتري هذا الشخص حاسب آلي فإنه قد يحذ  بالخطأ ملفات نمام

نلى تعطله، أو قد يوصل بعو األجهضة الخاصة بالحاسب اآللي بطريقة خاطئة مما يعؤ ي  

 .نلى تعطلها

  

 :اآلليطرق حل المشاكل التي يسببها المستخدمين للحاسب 

oالتدريب الجيد على نستخدام برامج الحاسب اآللي. 

oمعرفة األجضاء المكونة لجهاز الحاسب اآللي وطريقة التعامل معها. 

oمعرفة طريقة توصيل األجهضة األخرى بجهاز الحاسب اآللي. 

oقراءة الكتالوجات التي تكون مرفقه م  جهاز الحاسب اآللي. 

oالصيانة الدورية لجهاز الحاسب اآللي. 

oاإلحتفاظ باسخة نحتياطية عن البيانات الهامة استرجاعها عاد الحاجة نليها. 

o حماية الحاسب اآللي بكلمة مرور Password  حتى ا يستطي  أي شخص تشغيله. 

 

 الشكل التالي يوضح الفرق في التعامل م  الحاسب اآللي بين المستخدمين

 

  Peopleware Problems مشاكل املستخدمني

 مستخدم مبتدئ مستخدم محتر 
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من المعلوم لدياا أن جهاز الحاسب اآللي يتكون من مجموععة معن األجهعضة اإللكترونيعة     

وهي العتا  المكون للحاسب اآللي، ولكن هذل المعدات وحدها     Hardware تسمى معدات 

ا تكفي لتكوين نمام الحاسب اآللي لذا يتم التحكم بهذل المعدات بواسعطة مجموععة معن    

بعدها يصعبح باإلمكعان نسعتخدام الحاسعب اآللعي        Software التعليمات تسمى برمجيات 

لتافيذ األعمال التي نحتاجها بواسطة العاصر الثالث المكون لامام الحاسعب اآللعي؛ وهعم    

 .اآلليالذين يستخدمون الحاسب     Peopleware المستخدمين 

 :المستخدمينأمثلة على مشاكل وحلول مشاكل  

 :آليمشكلة عدم وجود حاسب 

مشكلة عدم وجو  حاسب آلي في الحقيقة هي مشعكلة تتعلعق   

بالاا  الذين يستخدمون الامام اليدوي لتسعجيل معلومعاتهم   

وحساباتهم فتجدهم يعتمدون على الدفاتر والسجالت بدا  من 

عدم مععرفتهم  : مثلالحاسب اآللي ولهذل المشكلة عدة أسباب 

نستخدام الحاسب اآللي، نعتقعا ههم أن الحاسعب اآللعي جهعاز     

معقد وتعلم الحاسب اآللي شيء مستحيل بالاسبة لهم، خعو    

المستخدمين من فقدان بياناتهم، عدم الرغبعة بعدف  تكعالي     

نضافية، نعتبار السجالت والدفاتر أكثر موثوقية ومصعداقية  

   .لدى بعو كثير من الجهات

 

 :المشكلةالحلول المقترحة لحل هذل 

oمحو أمية نستخدام الحاسب اآللي لدى كثير من الاا  من خالل الدورات التدريبية. 

oنسهام الشركات والمؤسسات بتدريب موظفيها وتطويرهم في مجال الحاسب اآللي. 

o      التوجه إلستخدام الحاسب اآللي في األعمال اإل اريعة والتجاريعة بعدا  معن السعجالت

 .والدفاتر

oحضور  ورات تدريبية في مجال الحاسب اآللي في مراكض تدريب الحاسب اآللي. 

oشراء الكتب والمجالت الخاصة بالحاسب اآللي. 

oنستخدام اإلنترنت لتعلم المضيد عن الحاسب اآللي وبرامجه. 

oشراء حاسب آلي شخصي والتدرب عليه بشكل ذاتي. 

oاإلستعانة باألصدقاء الذين لدهم خبرة في الحاسب اآللي. 

 

 

  Problems Categories فئات املشاكل 
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 :اآلليعدم معرفة إستخدام  الحاسب مشكلة 

هذل المشكلة بالطب  ناتجة عن ععدم تعلعم المسعتخدم لكيفيعة نسعتخدام الحاسعب اآللعي        

وطريقة تشغيله و نستخدام برامجه، أي ليس لديه أي معلومعات ععن نسعتخدام الحاسعب     

 .مستخدم مبتدئ اآللي وكيفية تشغيله 

   

 :المشكلةالحلول المقترحة لحل هذل 

o على  نستخدام برامج الحاسب اآللي في مراكض تدريب الحاسب اآلليالتدرب. 

o حاسب آلي و التدرب عليه بشكل ذاتيشراء. 

o الكتب والمجالت الخاصة بالحاسب اآلليشراء. 

o البرامج التعليمية التي تكون على نسطوانات الليضرشراء. 

o بصديق لدية خبرة في كيفية نستخدام الحاسب اآللياإلستعانة. 

o عن طريق مواق  اانترنتالتعلم. 
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 :البرامجعدم معرفة إستخدام  مشكلة 

قد يكون المسعتخدم يععر  كيع  يشعغل الحاسعب      

اآللي ويعر  برنعامج مععين يسعتخدمه فعي عملعه،      

ولكععن هاععاك الكثيععر مععن البععرامج التععي يمكععن أن 

يستفيد ماها المستخدم ولكاه ا يعرفهعا؛ لعذا يلعضم    

لحل هذل المشكلة أن يقوم المستخدم بتطوير نفسه 

بإسعتمرار لمواكبععة التطععورات التعي التحععدث فععي   

   .برامج ومعدات الحاسب اآللي

 

 

 

 :المشكلةالحلول المقترحة لحل هذل 

o ورات تدريبية متقدمة في مراكض تدريب الحاسب اآلليحضور . 

o كتب ومجالت الحاسب اآلليشراء. 

o البرامج التعليمية التي تكون على نسطوانات الليضرشراء. 

o تطورات الحاسب اآللي من خالل اإلنترنتمتابعة. 

o الادوات والمؤتمرات التي تتعلق في الحاسب اآلليحضور. 

o معارض الحاسب اآللي التي تقيمها شركات الحاسب اآللي ساويا حضور 
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 :اإلنجليزيةعدم معرفة  إستخدام البرامج باللغة مشكلة 

العذي يسعتخدمه المسعتخدم      Interface تحدث هذل المشكلة نذا كانت واجهة البرنعامج  

ننجليضية وهو يجد صعوبة بالتعامل م  اللغة اإلنجليضية، لعذا سعو  يكعون معن الصععب      

عليه نستخدام الحاسب اآللي؛ ألن هااك كثير من األوامر وخيارات القوائم مكتوبة باللغة 

وسو  يكون فقط باإلمكان نسعتخدام البرنعامج معن خعالل الرسعومات التعي       ، اإلنجليضية

. تمهر أمام المستخدم ، فضال  عن الرسائل التي يمهرها الحاسب اآللعي أثاعاء نسعتخدامه   

   

 

 :المشكلةالحلول المقترحة لحل هذل 

o نمام تشغيل معرب على الحاسب اآلليتثبيت. 

o برامج عربيةنستخدام. 

o برامج ذات واجهة معربةنستخدام. 

o المترجم الفوري الذي يترجم الكلمات بواسطة مؤشر الفأرةنستخدام. 

o اللغة اإلنجليضية وخاصة المصطلحات الخاصة بالحاسب اآلليتعلم. 

o مواق  الترجمة لترجمة مواق  اإلنترنت أثااء نستخدام اإلنترنتنستخدام. 

o  واإلنجليضيةشخص يتقن اللغتين العربية توظي  ... 
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 :عدم مالئمة نظام التشغيل للمستخدم مشكلة 

 

قد يواجه المستخدم صععوبة نوععا  معا فعي نسعتخدامه      

للحاسب اآللي، ولكن من حسن الحظ أن نمعام تشعغيل   

ويادوز يسمح بتخصيصه بمعا يتااسعب مع  نحتياجعات     

المستخدم لذا يمكن ضبط بعو اإلععدا ات فعي لوحعة    

لتصعبح مالئمعة للمسعتخدم      Control Panel العتحكم  

وتجعلعه يشعععر باععوع معن اإلرتيععاح أثاععاء نسععتخدامه   

 .  للحاسب اآللي

   

 

 :المشكلةالمقترحة لحل هذل الحلول 

o الخيارات اإلقليمية بما يتااسب مع  البلعد الموجعو  بعه المسعتخدم فعي لوحعة        ضبط

 .التحكم

o خلفية سطح المكتب من خالل عرض خصائص سطح المكتبتغيير. 

o ألوان ممهر ويادوز من خالل عرض خصائص سطح لمكتبتغيير. 

o مساحة سطح المكتب من خالل عرض خصائص سطح المكتبتغيير. 

o موض  شريط مهم ويادوز على سطح المكتبتغيير. 

o نختصارات للبرامج على سطح المكتب لتسهيل تشغيلهاعمل. 

o األرقام عربي أو ننجليضي معن خعالل ضعبط الخيعارات اإلقليميعة فعي لوحعة        تغيير

 .التحكم

o نوع التقويم هجعري أو معيال ي معن خعالل الخيعارات اإلقليميعة فعي لوحعة         نختيار

 .التحكم

o عمل أزرار الفأرة األيمن أيسر واأليسر أيمن من خعالل برنعامج المعاو  فعي     تبديل

 .لوحة التحكم

o شكل مؤشرات الفأرة من خالل برنامج الماو  في لوحة التحكمتغيير. 

o  عمل أزرار لوحة المفاتيح من خالل برنامج لوحة المفاتيح في لوحة التحكمتسري. 

o شاشة توق  وحمايتها بكلمة سر لحماية الحاسب اآللي عاد عدم نسعتخدامه معن   عمل

 .خالل عرض خصائص سطح المكتب
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 :عدم مالئمة التطبيقات الجاهزة لطبيعة عمل المستخدم مشكلة 

استخدامات الحاسب اآللي تختل  من شعخص آلخعر   

ومععن مؤسسععة ألخععرى ألن طبيعععة العمععل تختلعع  

واألهعدا  تختلعع  فمععن الطبيعععي أن يكععون هاععاك  

فماهعا  البعرامج    العديد من تطبيقات الحاسب اآللي 

ويستخدمه الكثير معن    Applications ما هو جاهض 

برامج اوفس، وماهعا معا يعتم تصعميمه     : مثلالاا  

 األنممععة : ليااسعب طبيععة عمعل مؤسسععة معا مثعل     

Systems      التي تستخدم فعي الشعركات والجامععات

 .والفاا ق والمستشفيات

   

 :المشكلةالحلول المقترحة لحل هذل 

o نستخدام أفضل تطبيق جاهض يااسب طبيعية عمل المستخدممحاولة. 

o الربط بين التطبيقات ل ستفا ة من نمكانيات كل تطبيق إلنجاز العملمحاولة. 

o نمام خاص بواسطة مبرمج يلبي نحتياجات العمل وهذا األفضلتصميم. 
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 :اآلليعدم  معرفة التعامل مع معدات الحاسب مشكلة 

قد يكون المستخدم يعر  نستخدام بعرامج الحاسعب   

اآللي وكيفية التعامل معهعا؛ أي محعيط بالحاسعب    

اآللي من جانب واحد فقط، جانب البرمجيات ولعيس  

لديه أي  راية بجانب المعدات؛ لعذا ا يتوجعب علعى    

هذا المستخدم محاولة العبث بمعدات الحاسب اآللعي  

في حالة حدوث مشكلة ما، واألفضل أي يسعاد هعذل   

المهمة لشخص متخصص في مجال صيانة الحاسعب  

   .  اآللي كي ا تض ا  المشكلة

 

 

 :المشكلةالحلول المقترحة لحل هذل 

o المستخدم على كيفية عمل صيانة لمعدات الحاسب اآلليتدريب. 

o الكتالوجات المرفقة م   الحاسب اآللي وكيفية التعامل م  معداتهقراءة. 

o معدات الحاسب اآللي بحيث ا يمكن فتحها نا من قبل شخص متخصصحماية. 

o  شخص متخصص لمراقبة وصيانة وتطوير الحاسب اآللياتتوظي. 

o صيانة  ورية للحاسب اآللي لتجاب حدوث المشاكلعمل. 

o  عقد صيانة من شركة متخصصة في مجال صيانة الحاسب اآلليتوقي. 
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 :السرنسيان كلمة مشكلة 

كلاا معرض للاسيان فما المان  أن ياسى المستخدم 

ولكعن المشعكلة هاعا أن       Password كلمة السعر  

المستخدم لن يستطي  أن ياجض العمل المطلوبة ماه 

بسبب بعو أحر  أو أرقام لم يستط  تذكرها فعي  

لحمة ما، وحالة بياه وبين العدخول علعى الحاسعب    

اآللي أو الشبكة أو قراءة بريدل اإللكترونعي أو فعتح   

 .مل  فيه بيانات مهمة

   

 :المشكلةالحلول المقترحة لحل هذل 

o كلمة سر سهلة التذكر بالاسعبة للمسعتخدم بشعرط أن ا تكعون شعائعة أو      نختيار

 .شخصية

o كلمة السر في مكان آمن للرجوع نليها في حالة الاسيانكتابة. 

o من مدير الشبكة تغيير كلمة السر القديمة للمستخدمالطلب. 

o حساب جديد وكلمة سر جديدة للمستخدمننشاء. 

o من أن مفتاح األحر  الكبيرة التأكد Caps Lock       غير مشعغل عاعد كتابعة كلمعة

 .السر

o من أن لوحة المفاتيح تكتب عربي أو ننجليضي عاعد محاولعة كتابعة كلمعة     التأكد

 .السر

o وخاصعة نذا  ... اآللعي السماح للمستخدم بتغيير كلمة السر فعي شعبكة الحاسعب    عدم

 ...  ضعيفةكانت ذاكرته 
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 :أمن بيانات المستخدم مشكلة 

مشكلة أمن البيانات من المشعاكل المهمعة وخاصعة    

م  توجه الشركات واألفعرا  ل حتفعاظ ببيانعاتهم    

بشكل نلكتروني أي على الحاسب اآللي؛ لذا ابد معن  

نيجععا  طريقععة لتععوفير الحمايععة لهععذل البيانععات   

للمحافمة على سريتها وخصوصيتها وععدم السعماح   

لآلخرين بالعبث بها أو اإلطالع عليهعا أو نسعخها أو   

 .التعديل عليها

   

 :المشكلةالحلول المقترحة لحل هذل 

o  كلمة سر على الحاسب اآللي في برنامج اإلعدا  وض Setup      لماع  العدخول علعى

 .الحاسب اآللي

o الملفات التي تحتوي على بيانات هامة بكلمة سرحماية. 

o حساب وكلمة سر لكل مستخدم يستخدم نفس الحاسب اآلليننشاء. 

o المستخدم صالحيات محد ة تتااسب من طبيعة عملهنعطاء. 

o  كلمة سر على شاشة التوق  لحماية الحاسب اآللي نثااء عدم نستخدام الحاسب وض

 .اآللي  في العمل

o نسخة نحتياطية عمل Backup  عن البيانات وحفمها في مكان آخر آمن. 

o نمام ملفات يوفر الحماية للبيانات مثل نمام ملفات نستخدام NTFS. 

o محرك األقراص المرنة ومحرك نسطوانات الليعضر لماع  نسعتخدام أي أقعرص     نزالة

 .خارجية

o  قفل على الحاسب اآللي لما  فتحه من قبل أي شخصوض. 

o برامج حماية على الجهاز لحمايته وما  اختراقهتثبيت. 
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 :المعاقينصعوبة إستخدام الحاسب اآللي للمستخدمين مشكلة 

المعاقين أو ذوي اإلحتياجات الخاصة هعم فئعة لهعم    

حق نستخدام الحاسب اآللي مثل باقي الاعا ، ولكعن   

لسبب ما يوجد عادهم صعوبة في نستخدام الحاسعب  

اآللي ولكعن لحسعن الحعظ أن الشعركات الماتجعة      

لبرامج الحاسعب اآللعي لعم تغفعل ععن هعذل الفئعة        

وساعدتهم قدر المستطاع لتحل لهم مشكلة نستخدام 

الحاسب اآللي من خالل وض  مجموعة من خيعارات  

نسعتخدام العراوي   : مثعل    Accessibility التشعغيل  

إلسععتخدام البععرامج عععن طريععق الصععوت، نسععتخدام 

المكبععر لتكبيععر حجععم الصععور والكتابععة، عمععل     

نختصارات ألزرار لوحة المفاتيح  لضغط زر واحعد  

بدا  من عدة أزرار، تشغيل البرامج بواسطة التحعدث  

   .م  الحاسب اآللي

 

 :المشكلةالمقترحة لحل هذل الحلول 

o برامج حاسب آلي خاصة بذوي اإلحتياجات الخاصةنستخدام. 

o معدات حاسب آلي خاصة بذوي اإلحتياجات الخاصةنستخدام. 

o الحاسب اآللي لجعله يافذ األوامر من خالل الكالم معه بواسطة الميكروفونبرمجة. 

o خيعارات التشعغيل   نستخدام Accessibility        فعي ياعدوز لضعبط اإلععدا ات المااسعبة

 .للمستخدم

o الراوي في نمام تشغيل ويادوز في حالة وجو  مشكلة في نمر المستخدمنستخدام. 

o المكبر في نمام تشغيل ويادوز في حالة وجو  مشكلة ضعع  شعديد بامعر    نستخدام

 .المستخدم

o لوحة المفاتيح التي تمهر علعى الشاشعة للكتابعة بالفعأرة بعدا  معن لوحعة        نستخدام

 .المفاتيح العا ية

o اللوحة الرقمية أو األسهم األربعة لتحري  مؤشر الفأرة بعدا  معن الفعأرة    نستخدام

 .العا ية

o نمام أصوات للتعبير عن المفاتيح التي يتم الضعغط عليهعا أو الاوافعذ التعي     نستخدام

 .تشغل
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o نختصار عدة مفاتيح بمفتعاح واحعد فعي حالعة وجعو  مشعاكل فعي أصعاب          محاولة

 .المستخدم أو اليدين

o عمل الضر األيمن للفأرة بالضر األيسر للمستخدم الذي يستخدم يعدل اليسعار   نستبدال 

 .األشول

o موق  ميكروسوفت للحصول علعى خعدمات أكثعر خاصعة بعذوي اإلحتياجعات       زيارة

 :الخاصة

 

 :التاليةللوصول نلى برنامج خيارات التشغيل في نمام تشغيل ويادوز نتب  الخطوات 

 الوصول البرامج الملحقة  ←البرامج ← نبدأ    
وللحصععول علععى بععرامج نضععافية خاصععة بععذوي اإلحتياجععات الخاصععة يمكاعع  زيععارة موقعع  

  http://www.microsoft.com/enableميكروسوفت على اإلنترنت 

 مالحمة 
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 :البياناتفقدان مشكلة 

تحدث هذل المشكلة عاد حدوث مشكلة فعي الحاسعب   

اآللععي المخععضن عليععه البيانععات التععي يسععتخدمها   

المسععتخدم سععواء كانععت بيانععات العمععل أو بياناتععه 

فقعدان بيانعات الحسعابات أو فقعدان     : مثلالشخصية 

الملفات الشخصية الخاصة بالمستخدم، وقعد تحعدث   

هذل المشكلة نتيجة نصابة الحاسب اآللعي بفيعرو    

أو تل  القرص المخعضن عليعه البيانعات أو تععرض     

ممعا   –ا سمح اهلل  -الحاسب اآللي لسرقة أو حريق 

سيكل  المستخدم الكثير إلسعترجاع البيانعات التعي    

  .ن خلت في الحاسب اآللي على مر الساين

  

 

 

 

 :المشكلةالحلول المقترحة لحل هذل 

o نسخة نحتياطية عمل Backup     عن البيانات األصلية بشكل  وري وحفمها فعي مكعان

 .آخر

o برنامج مضا  للفيروسات لما  نصابة الحاسب اآللي بالفيروساتنستخدام. 

o نستخدام أقراص خارجية لما  ننتقال الفيروسات للحاسب اآلليعدم. 

o السماح ألي شخص بالعبث بالحاسب اآللي سواء ببرامجه أو معداتهعدم. 

o الحاسب اآللي الذي يحتوي على بيانات هامة بكلمة سرحماية. 

o صالحيات تتااسب م  طبيعة عمل المستخدم و مسؤوليتهماح. 

o  الحاسب اآللي في مكان آمن بعيد عن المخاطر والسرقةوض. 

o  قفل على الحاسب اآللي لما  فتحه من قبل أي شخصوض. 
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 :شعور المستخدم  بصداع  و ألم في العيون مشكلة 

لتحعل بععو    من حسن الحظ ننع  سعو  تصعبح طبيعب اآلن     

المشععاكل الصععحية التععي قععد يتعععرض لهععا المسععتخدم نتيجععة 

نستخدامه للحاسعب اآللعي وخاصعة لسعاعات طويلعة أو سعاوات       

الشعور بصداع والذي باألصل قد يكعون نعاتج ععن    : مثلمتتالية 

ألم بالعياين ألن الامر طويال  نلى شاشة الحاسب اآللي قد يسبب 

ألم في العيون وضع  في البصر، ومعن حسعن الحعظ أن هاعاك     

  ...  كثيرا نجراءات وقائية لهذا الشيء فال تخ  

      

 

 

 :المشكلةالحلول المقترحة لحل هذل 

o شاشة حاسب آلي خالية من اإلشعاعات أو ذات نشعاع قليلنستخدام. 

o  واقية على الشاشة لتصفية اإلشعاعات وض Screen Filter. 

o نمارة ضد أشعة الحاسب اآللي لبس Antireflex. 

o ألوان الشاشة لتبدو مريحة للمستخدم من خالل تحكمات الشاشةضبط. 

o قة وضوح الصورة من خالل خصائص سطح المكتبضبط . 

o نمام ألوان مااسب ومريح للامرنستخدام. 

o اإلقتراب كثيرا  من شاشة الحاسب اآلليعدم. 

o الامر نلى مكان بعيد ثم نلى مكان قريب في مكان العمل بين فترة و فترةمحاولة. 

o أعلى الشاشة على مستوى نمر المستخدمجعل. 

o الشاشة بما يتااسب م  جلسة المستخدم و نتجال نمرلتوجيه. 

o نمام نضاءة مااسب في مكان العملنستخدام. 

o طبيب العيون بين فترة وأخرى لعمل فحص نمر ل طمئاان على العيونمراجعة. 
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 :والرقبةشعور المستخدم  بألم في الظهر والمفاصل مشكلة 

 

لتحل  حسن الحظ نن  سو  تصبح طبيب اآلن من 

بعععو المشععاكل الصععحية التععي قععد يتعععرض لهععا 

المستخدم نتيجة نستخدامه للحاسب اآللعي وخاصعة   

تلعع  : مثععللسععاعات طويلععة أو سععاوات متتاليععة  

المشاكل الااتجة عن وجعو  ألعم فعي العذراعين أو     

 .المهر أو الرقبة

  

      

 

 

 :المشكلةالحلول المقترحة لحل هذل 

o  جلسة صحية عاد نستخدام الحاسب اآللي، كأن يكعون المهعر مرتكعض علعى     الجلو

 .مساد الكرسي

o لوحة مفاتيح مااسبة تتااسب م  طبيعة المستخدمنستخدام. 

o كرسي مريح مالئم للعمل على الحاسب اآللينستخدام. 

o حامل ورق نستخدام Copy Holder   خاصة للذي يطب  كثيرا. 

o طاولة خاصة بالحاسب اآللي نن أمكن ذل شراء. 

o مقعد خاص بالقدمين يوض  أسفل المكتبنستخدام. 

o الجلو  طويال  ومحاولة الحركة بين فترة وأخرىعدم. 

o طبيب العمام ألخذ العالج المااسب نذا لضم األمرمراجعة. 

o  عا سكرتير ليقوم بجمي  أعمال الحاسب اآللي بالايابة توظي ... 
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ليس بالضرورة أن يتواجد  ائما  تقاي الصيانة فعي نفعس المكعان العذي بعه حاسعب آلعي        

ععن    Technical Support متعطل، ألنه قد يستطي  حل المشكلة أو تقديم العدعم الفاعي   

الهات ؛ كعأن يسعتقبل مكالمعة هاتفيعة معن      : مثلبعد، و يمكن أن يتم هذا بعدة أساليب 

 .صاحب الحاسب اآللي المتعطل ثم يقوم بتوجيهه لحل المشكلة بواسطة الهات 

  

 :أساليب تقديم الدعم الفاي 

o تقديم الدعم الفاي بواسطة الهات. 

oتقديم الدعم الفاي في الموق  الذي يوجد به حاسب آلي متعطل. 

oتقديم الدعم الفاي بواسطة البريد اإللكتروني. 

oتقديم الدعم الفاي بواسطة موق  على اإلنترنت. 

oتقديم الدعم الفاي بواسطة الكتالوجات المرفقة م  الحاسب اآللي. 

o برنامج : مثلتقديم الدعم الفاي بواسطة برامج الوصول عن بعد  Teamviewer. 

 

  Remote Troubleshooting حل املشاكل عن بعد

 مكان بعيد ورشة الصيانة
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 :حل المشاكل عن طريق اإلنترنت 

جمي   الشركات المصاعة لمعدات وبرامج الحاسب اآللعي لهعا موقع  علعى اإلنترنعت،         

فتستطي  من خالل موق  الشركة على اإلنترنت جم  المعلومات المطلوبة عن الجهاز أو 

البرنامج المتعطل ثم حلها، وهااك أيضا  مواق  وماتديات علعى اإلنترنعت لحعل مشعاكل     

الحاسب اآللي، كما يمكا  نسعتخدام البريعد اإللكترونعي لحعل المشعاكل كعأن تقعوم        

: للشععععركةبإرسععععال رسععععالة نلكترونيععععة علععععى عاععععوان الععععدعم الفاععععي    

Support@Companyname.com   تشرح فيها مشكلت  للدعم الفاي للشركة المصعاعة

للبرنامج أو الجهاز المتعطل وهم بدورهم سو  يرسلون لع  الحعل المااسعب بواسعطة     

 .البريد اإللكتروني
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 . تمرين حل مشكلة مستخدم  يستخدم يدل اليسرى. 1

o     شغل الحاسب اآللي ثم نفتح أيقونة جهاز الحاسب اآللي ثم نفعتح لوحعة العتحكم ثعم

 .نفتح برنامج الماو 

oنختار خيار لليد اليسرى ثم نضغط على الضر تطبيق ثم موافق. 

o المستخدمننقل الفأرة للجهة اليسرى على مكتب. 

  

 . HPتمرين نرسال رسالة نلكترونية لحل مشكلة في طابعة من نوع . 2

o  نفتح حساب البريد اإللكتروني الخاص ب Email. 

o  أنشئ رسالة بريد نلكتروني جديدةCompose. 

o أكتب عاوان بريد الدعم الفايSupport@hp.com   لشركةHP  عاد الخيارTo 

o م  ذكر الاوع والمو يل نشرح المشكلة التي تعاني ماها الطابعة بالضبط. 

o أرسل رسالة البريد اإللكترونيSend Email. 

o ننتمر الر  على الرسالة من خالل قراءة رسائل البريد اإللكتروني الخاص ب. 

oأفتح رسالة البريد اإللكتروني ثم أتب  التعليمات. 

  

 .ميكروسوفتتمرين البحث عن حل لمشكلة في برنامج من ننتاج . 3

oنعمل نتصال باإلنترنت. 

o  نفتح برنامج تصفح المواق Browser. 

o حمل موق  ميكروسوفت على اإلنترنتwww.microsoft.com 

o نختار من الموق  اإلرتباط التشعبيSupport 

oنختار الفئة المااسبة للبرنامج الذي تبحث عن حل لمشكلته. 

oأقرأ الحل المااسب لمشكلة البرنامج ثم حاول حل المشكلة. 

o4 .تمرين نستخدام محرك  البحث للبحث عن مواق  حل مشاكل الحاسب اآللي  . 

o حمل محرك البحث، مثل محرك بحث جوجلwww.google.com 

oأكتب في مرب  البحث المشكلة التي تبحث عن حل لها. 

o نضغط على زر البحثSearch 

oأنقر على اإلرتباط التشعبي الذي ظهر نتيجة عملية البحث. 

oأقرأ الحلول المقترحة للمشكلة. 
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مشروع تجمي  حاسب آلي نلى باعاء حاسعب آلعي شخصعي بشعكل ذاتعي معن ق بعل         يهد  
 .المستخدم نفسه، وذل  من خالل اإلستفا ة من المعلومات التي تم ذكرها سابقا 

 

 :اآلليمتطلبات مشروع تجميع الحاسب 

o األجضاء األساسية المكونة للحاسب اآلليشراء. 

o البرمجيات التي سيتم تثبيتها على الحاسب اآلليتوفير. 

o بطريقة تركيب أجضاء الحاسب اآللياإللمام. 

o بطريقة تثبيت برامج الحاسب اآللياإللمام.   

 

توفير األجضاء األساسية للحاسب اآللي يمكن البدء بتجميعه، ولكن يتوجب عليع  أن  بعد 
المف ، ألنه ضروري : مثلتوفير بعو األ وات التي سو  تستخدمها في عملية التجمي  

جدا  لعملية التجمي ، كما ا تاسى أن تقوم بتوفير نسطوانات البرامج التي تاوي تثبيتهعا  
على الحاسب اآللي بعد اإلنتهاء من عملية تجميععه، وخاصعة نسعطوانة نمعام التشعغيل، و      

 .نسطوانات البرامج التي تاوي تثبيتها على الحاسب اآللي

 

 

 :اآللياألجضاء األساسية الما ية المكونة للحاسب 

o حاسب آلي صادوق Case   نوعATX. 

o أم لوحةMotherboard. 

o معالجC.P.U. 

o معالج  مروحةC.P.U Fan. 

o رئيسية ذاكرةRAM. 

o صلب قرصHard Disk. 

o أقرص مرنة محركFloppy Disk Drive. 

o نسطوانات محركDVD Drive. 

o شاشةMonitor. 

o شاشة بطاقةVideo Card. 

o مفاتيح لوحةKeyboard. 

o فأرةMouse. 

o كهرباء أسالكPower Cables.  

  Assembling Computer جتميع حاسب آيل
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 :اآللياألجزاء اإلختيارية المادية المكونة للحاسب 

o طابعةPrinter. 

o ماسحة ضوئيةScanner. 

o فاكس مو مFax Modem. 

o كاميرا ويبWeb Camera. 

o بطاقة صوتSound Card. 

o سماعات خارجيةSound Blasters. 

o ميكروفونMicrophone. 

o ناسخ نسطوانات ليضرCd Writer. 

o قارئ نسطوانات فيديوDVD Drive. 

o عصا األلعابJoystick. 
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 :اآلليخطوات تجميع الحاسب 

o تأكد من توفر جمي  األجهضة واأل وات التي تحتاجها في عملية التجمي. 

oنفصل التيار الكهربائي عن الحاسب اآللي نذا كان موصول به. 

o    فرغ جسم  من الكهرباء الساكاة بواسطة لبس الساعة الخاص بعذل  أو لمعس شخصعي

 .الحاسب اآللي

o ننضع الغطاء عن صادوق الحاسب اآللي Case. 

o ف  القاعدة المعدنية الموجو ة  اخل الصادوق الخاصة باللوحة األم Motherboard. 

oثبت اللوحة األم على القاعدة المعدنية الخاصة بها و باإلتجال الصحيح. 

o ثبت البطارية CMOS Battery  على اللوحة األم نذا لضم األمر. 

o ثبت المعالج C.P.U  على اللوحة األم. 

o ثبت المروحة Fan  على المعالج. 

o ثبت رقاقات الذاكرة الرئيسية RAM  على اللوحة األم. 

oثبت قاعدة اللوحة األم  اخل صادوق الحاسب اآللي و باإلتجال الصحيح. 

oثبت محرك القرص الصلب  اخل الصادوق. 

oثبت محرك األقراص المرنة  اخل الصادوق. 

oثبت محرك نسطوانات الليضر  اخل الصادوق. 

oثبت كيبل محرك األقراص المرنة من جهة المحرك ومن جهة اللوحة األم. 

oثبت كيبل القرص الصلب من جهة القرص الصلب ومن جهة اللوحة األم. 

oثبت كيبل نسطوانات الليضر من جهة محرك اإلسطوانات ومن جهة اللوحة األم. 

o   ثبت كيبالت التغذية الكهربائية لجمي  محركات األقراص الصلب والمرنعة و اإلسعطوانات

 .والمروحة

oثبت كيبل التغذية الكهربائية القا م من وحدة التغذية الكهربائية على اللوحة األم. 

oثبت أسالك السماعة واألضواء الصغيرة التي على صادوق الحاسب اآللي على اللوحة األم. 

oثبت بطاقة الشاشة على اللوحة األم وأي بطاقات أخرى موجو ة في الشقوق التوسعية. 

o ثبت الكيبالت التسلسلية Com1,Com2   و التفرعية LPT1  على اللوحة األم نن وجدت . 

oوصل كيبل لوحة المفاتيح في المافذ الخاصة به خل  صادوق الحاسب اآللي. 

oوصل كيبل الفأرة في المافذ الخاص به خل  صادوق الحاسب اآللي. 

oوصل كيبل بيانات الشاشة في المافذ الخاص به خل  صادوق الحاسب اآللي. 

oوصل كيبل الكهرباء في مافذ وحدة التغذية الكهربائية خل  صادوق الحاسب اآللي. 

oوصل كيبل الكهرباء الخاص بالشاشة في وحدة التغذية الكهربائية أو بالجدار. 

oأعد غطاء الحاسب اآللي نلى مكانة إلغالق صادوق الحاسب اآللي. 

 

مني
خد

ست
ل امل

شاك
ل م

حلو
 



 مالحظات

98 

 :الشخصيالبرمجيات الالزمة لتشغيل الحاسب اآللي 

ا يكفي تجمي  القط  الما ية للحاسعب اآللعي ألنهعا ا تكفعي وحعدها لتكعوين نمعام           

و   Software والبرمجيعات    Hardware المععدات  : معن الحاسعب اآللعي العذي يتكعون     

وم  أن المعدات تثمل األجضاء الما ية والملموسة من جهاز ،  PeboleWare المستخدمين 

الحاسب اآللي نا أنها بحاجة نلى شيء معاوي يقوم بالتحكم بعملها وتوزي  المهام بياهعا،  

مجموعة من التعليمات تقوم بعالتحكم  : عنهذا الشيء  يسمى البرمجيات والتي هي عبارة 

 .بعمل المعدات وتوزي  المهام عليها وتاميم علمها، و بدونها ا يعمل الحاسب اآللي

  

  

  

 :المجم خطوات تثبت البرامج على الحاسب اآللي 

o  الدخول على برنامج اإلعدا Setup  وتعري  القرص الصلب و اإلعدا ات الجديدة. 

o نستاهاض الحاسب اآللي من قرص بدء تشغيل Startup Disk. 

o تجضئة القرص الصلب نلى أجضاء بواسطة األمر Fdisk    أو أي برنامج خاص بتجضئعة

 .األقراص الصلبة

o تهيئة أجضاء القرص الصلب بواسطة األمر Format. 

o    نعا ة تشغيل الحاسب اآللي ثم تثبيت نمام تشغيل علعى الحاسعب اآللعي Operating 

System. 

o بطاقة الشاشة، بطاقعة الفعاكس   : مثلتعري  األجهضة و البطاقات على الحاسب اآللي

 .مو م، الطابعة

o  بعرامج اوفعس   : مثعل تثبيت بقية البرامج المطلوبة على الحاسب اآللعي Microsoft 

Office. 
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 Caseصادوق الحاسب اآللي  Motherboardلوحة األم  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fanمروحة   Processor  C.P.Uمعالج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Data Cablesكيبالت بيانات  RAMذاكرة رئيسية  
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 :األجزاء األساسية المادية المكونة للحاسب اآللي 
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 Monitorشاشة   Hard Diskقرص الصلب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Floppy Disk Driveمحرك األقراص المرنة   CD Rom Driveمحرك نسطوانات الليضر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Keyboardلوحة مفاتيح    Video Cardبطاقة الشاشة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Power Cordsكيبالت التغذية الكهربائية   Mouseفأرة 
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 :اآللياألجزاء اإلختيارية المادية المكونة للحاسب 

 Scannerماسحة ضوئية   Printerطابعة  

 
 
 
 
 
 
 
 Sound Blasterسماعات   Sound Cardبطاقة صوت  

 
 
 
 
 
 
 
 Fax Modemفاكس مو م   Microphoneميكروفون  

 
 
 
 
 
 

 CD Writerناسخ نسطوانات الليضر   Drive DVDقارئ نسطوانات الفيديو الرقمي 

 
 
 
 
 
 

 Joystickعصا األلعاب  Web Cameraكاميرة ويب  
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 ألحوال املدنيةا


