
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسم هللا الرحمن الرحٌم

أصبحت دراسة الكمبٌوتر اآلن هى الشغل الشاغل للجمٌع و المطلب األول فى جمٌع 
الشركات حٌن التقدم ألى وظٌفة ،و هو ما دعانى لمحاولة تقدٌم الٌسٌر الذي ٌفٌد 

فى عدة  مجاالت  الدارسٌن و غٌر الدارسٌن فى هذا المجال و قد ألفت شروحات
لخدمة هذا الغرض سواء أكان فٌما ٌخص التصمٌم الجرافٌكً أو تصمٌم المواقع و 
حتى الرخصة الدولٌة لقٌادة الحاسب و هذا واحد من ضمن الشروحات التً قدمتها 

 على االنترنت و هو غٌر مخصص للبٌع.

 نبذة عن المؤلفة

ٌة سابقاً و اآلن أقوم بتدرٌس شٌرٌن المصري خرٌجة كلٌة اآلداب قسم االعالم،صحف
الكمبٌوتر فى بعض المراكز ،و العمل الحر فى مجال التصمٌم و الترجمة،للمزٌد من 

الشروحات الخاصة بمجال الكمبٌوتر أو االستفسار عن أى شًء ٌمكنكم زٌارة 
 الصفحة الجدٌدة لً على الفٌسبوك

 

https://www.facebook.com/ShereenElmasry26   



فى   Control panelيحتوى هذا الكتاب على مجموعة من الروابط الخاصة بفيديوهات شرح اعدادات 

لى العنوان الذى تريده و سيفتح معك صفحة الفيديو ة ع،يمكنك الضغط مباشر 7نظام التشغيل ويندوز 

 الخاصة به على االنترنت او نسخ الرابط ووضعه فى شريط العنوان .

 رابط التشغيل اسم المحتوى

control panel System and security 1  

اعدادات لوحة التحكم الخاصة بنظام التشغيل و 
الحماية 

https://www.youtube.com/watch?v=qNRFxtTU7YQ 

control panel hardware and sound 1 

بالمكونات المادية اعدادات لوحة التحكم الخاصة 
 و الصوت

https://www.youtube.com/watch?v=25CcInmzbH8&index=2&list=PLjUdtJ8K2
6kBESD5L8yGsYTmStkUk4MR7 

control panel hardware and sound 2 

بالمكونات المادية اعدادات لوحة التحكم الخاصة 
 و الصوت

https://www.youtube.com/watch?v=cTxUOC6YkSA&list=PLjUdtJ8K26kBESD5L
8yGsYTmStkUk4MR7&index=3 

control panel Programs  

 بالبرامجاعدادات لوحة التحكم الخاصة 

https://www.youtube.com/watch?v=UgFb4ZQDJCY&list=PLjUdtJ8K26kBESD5L
8yGsYTmStkUk4MR7&index=4 

control panel user accounts and 
family safety  

باضافة مستخدم و اعدادات لوحة التحكم الخاصة 
 االعدادات االبوية

https://www.youtube.com/watch?v=2UoNMk21GI4&list=PLjUdtJ8K26kBESD5
L8yGsYTmStkUk4MR7&index=5 

control panel Appearance and 
personalization 1 

بالمظهر العام و اعدادات لوحة التحكم الخاصة 
 تخصيص الخلفيات و خالفه

https://www.youtube.com/watch?v=3jrOsSwfdsk&index=6&list=PLjUdtJ8K26
kBESD5L8yGsYTmStkUk4MR7 

control panel Appearance and 
personalization 2 

بالمظهر العام و اعدادات لوحة التحكم الخاصة 
 تخصيص الخلفيات و خالفه

-https://www.youtube.com/watch?v=Yttu
dVkd54&list=PLjUdtJ8K26kBESD5L8yGsYTmStkUk4MR7&index=7 

control panel Clock,Language and 
Region 

اللغة و الوقت و باعدادات لوحة التحكم الخاصة 
 التاريخ

https://www.youtube.com/watch?v=5xzIRLYXr0Q&index=8&list=PLjUdtJ8K26
kBESD5L8yGsYTmStkUk4MR7 

https://www.youtube.com/watch?v=qNRFxtTU7YQ&list=PLjUdtJ8K26kBESD5L مشغل جميع الفيديوهات
8yGsYTmStkUk4MR7 
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