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دلـيـل إعـــادة ضبط
األجهزة اإللكترونية

Format



كيفية إعادة ضبط
الهـاتـف المتنقـل

Format



الذهـــاب إلى "اإلعـــدادات" واضغط على 
اسمك في الُجزء العلوي من الشاشة.

انقر على “تســـجيل الخروج” في أســـفل 
الصفحـــة تســـجيل الخـــروج من حســـاب 
"iCloud" الخاص بجهاز اآليفون قبل البدء 
الموجودة عليه، وكتابة  البيانات  بمســـح 
كلمـــة ســـر "Apple ID"؛ وذلـــك من أجل 
القدرة على اســـتخدام الجهاز بعد مســـح 
البيانات عليه، ففي حال عدم الخروج من 
الفورمات  وإجراء عملية   "iCloud" حساب 
 ،"iCloud" ُتمسح البيانات باستثناء حساب
ما ُيسبب مشكلة لدى المستخدم تجعله 

غير قادر على استعمال الجهاز.
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02

الذهاب إلى "اإلعدادات". 03

اختيار كلمة "عام". 04

الضغط على خيار "إعادة تعيين". 05

المحتـــوى  كل  “محـــو  علـــى  انقـــر 
واإلعدادات” و ســـيطلب منك إدخال رمز 
المـــرور الخـــاص بك ، ثم ســـيطلب منك  
تأكيد رغبتك في محو كل شـــيء. اضغط 
علـــى “محو” للتأكيد. وقد يســـتغرق هذا 
بضع دقائق . اعتمـــادٌا على حجم بياناتك 
وبمجـــرد  اكتمال حذف الملفات ســـيتم 

إعادة تشغيل الهاتف على أنه جديد.
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كيفية عمل Format ألجهزة اآليفون؟
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تشغيل جهاز الحاسوب

ينبغي أن يتوفر داخل الحاســـوب أحد البرامـــج الهامة التي تتواجد 
تحت مســـمى "آيتونز"، ومن الممكن تحميل هذا البرنامج عن طريق 
الدخول إلى الموقع الرســـمي لشركة "آبل" والضغط على زر "تنزيل" 

بالنسبة لبرنامج اآليتونز.

إغالق جهاز اآليفون.

االنتظار لثواٍن

تشغيل جهاز اآليفون

.USB توصيل جهاز اآليفون بالحاسوب اآللي باستخدام وصلة

عند ظهور رمز محدد خـــاص ببرنامج اآليتونز على جهاز اآليفون، فإن 
البرنامج والجهاز يبدآن بالتعرف على بعضهما البعض.

بعد ذلك، يبدأ اآليتونز بعرض صورة توضيحية تشـــتمل على البيانات 
والمعلومـــات الخاصة باآليفون؛ بما في ذلك نـــوع الجهاز وطريقة 

تشغيله ونسخته.

الضغـــط على كلمـــة "restore backup" وهي موجـــودة في إحدى 
الصفحـــات الظاهـــرة على برنامـــج اآليتونـــز، ليبدأ اآليفـــون بعمل 
الفورمـــات، والذي يتضمن تحديث الجهاز، ومســـح كافـــة البيانات 

الموجودة عليه، وتنزيل أحدث نسخة من أنظمة تشغيل اآليفون.

بعد انتهاء الفورمات، سيتم تشغيل الجهاز تلقائيًا.

فصل اآليفون عن الحاسوب. 11

كيفية عمل Format ألجهزة اآليفون
في حال كان الجهاز مغلق؟
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الطريقة الثالثة:
وهذه الطريقة لعمل فورمات للهاتف بشكل كامل وهو مغلق 

أوال ً نغلق الهاتف تمامًا

نضغط ضغطًا مطوًال على أزرار الصوت والباور والهوم .

تظهر لنا شاشة بها العديد من الخيارات نتنقل فيها من خالل 
زر خفض ورفع الصوت واالختيار يكون من خالل زر الهوم .

. wipe data / factory reset نختار أوًال

. yes ثم نختار

. wipe cache partition ثم نختار

وأخيرًا نختار reboot system now بعـــد ذلك يتم فتح الهاتف 
بحالة خروجة من المصنع .

 الطريقـــة األولـــى : يمكننـــا أن نقـــوم بعمـــل فورمـــات لهواتف 01
سامســـونج من خالل اإلعدادات عن طريق اتبـــاع الخطوات التالية : 
الذهـــاب إلـــى قائمـــة اإلعـــدادات Settings  ثـــم نضغـــط على زر 
 Factory  ثم نضغط على زر إعادة ضبط المصنع Privacy الخصوصيـــة

 data reset

الطريقة الثانية : يمكننا أيضًا عمل فورمات لهواتف سامسونج من 02
خالل اإلعدادات أيضًا عن طريق اتباع الخطوات التالية : الذهاب إلى 
قائمة اإلعدادات Settings في هواتف سامســـونج ثم نضغط على 
خيار النسخ االحتياطي وإعادة التعيين Backup and reset ثم نضغط 

.. Factory data reset على خيار إعادة ضبط المصنع
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F O R M AT

كيفية عمل Format ألجهزة االندرويد؟
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كـيفيـة إعــــــــــــــادة
ضبط الحاسب اآللي

Format
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Format كيفية عمل
macOS لألجهزة التي تعمل بنظام

Itunes تسجيل الخروج من حساب
افتـــح برنامـــج iTunes، ثـــم اختـــر "الحســـاب" مـــن القائمـــة، ثـــم 
"المصادقـــات"، ومـــن ثم اضغط علـــى “إلغاء تخويل هذا الحاســـب 
اآللي". أدخل اسم المستخدم الخاص بك (Apple ID) وكلمة السر، ثم 

انقر على "إلغاء التحويل".

01

iCloud تسجيل الخروج من
من ســـطح المكتب، اضغط على قائمة Apple في زاوية الشاشـــة، 
 (Apple ID) من ثم اختر "إعـــدادات النظام"، ثم اضغط على اســـمك

على اليسار، ثم اضغط على "تسجيل الخروج" من أسفل القائمة.

02

لمسح جميع المحتويات واإلعدادات،
اضغط على قائمة Apple في زاوية الشاشـــة، من ثم اختر "إعدادات 
النظام"، ثم اضغط على "عام" في الشريط الجانبي، ثم اختر "نقل أو 
إعـــادة تعييـــن" على اليســـار، انقر على "مســـح جميـــع المحتويات 

واإلعدادات"،

03

لمسح جميع المحتويات واإلعدادات،
قد يطلب منك الجهاز نســـخ احتياطية قبل إعـــادة التعيين، يمكنك 
عمل نســـخة احتياطية أو الضغط على متابعة لالســـتمرار دون عمل 

نسخة احتياطية جديدة

04
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ســـتظهر لك شاشة للســـماح بإزالة اإلعدادات والوسائط والبيانات 
والعناصر األخرى، اضغط على "المتابعة" 05

بعد ذلك، ســـتظهر لك شاشـــة للتأكيد رغبتك فـــي المتابعة، اختر 
"مسح جميع المحتويات واإلعدادات" لالستمرار 06

بعـــد انتهاء عملية مســـح البيانات اضغط بشـــكل مســـتمر على زر 
الطاقة في لوحة المفاتيح حتى يتم إيقاف تشغيل الجهاز.  06

https://support.apple.com/ar-sa/HT201065للمزيد من المعلومات، يمكنكم االطالع على الرابط

Format كيفية عمل
macOS لألجهزة التي تعمل بنظام
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انتقل الى اإلعدادات  01

اضغط على خيار التحديث واألمان  02

Format كيفية عمل
  WINDOWS لألجهزة التي تعمل بنظام
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Recovrey اختيار من القائمة التي بالجهة اليسرى 03

الخيار األول هو إعادة تعيين هذا الحاسب اآللي

 الخيار الثاني هو الرجوع إلى إصدار سابق من النظام 

الخيار الثالـــث هو بدء التشـــغيل المتقدم. و ننصحك 
بالضغط على الخيار األول فهو الخيار األفضل 

سوف تظهر لك ثالث خيارات: 

Format كيفية عمل
  WINDOWS لألجهزة التي تعمل بنظام
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04 انقر فوق بدء التشغيل (get started) ضمن الخيار األول

انقر فوق االحتفاظ بملفاتي أو إزالة كل شـــيء ، اعتماًدا على ما إذا كنت 

تريد االحتفـــاظ بملفاتك الخاصة بك بدون حذفهـــا. و إذا كنت تريد حذف 

ملفاتك فاختر خيـــار احذف جميع ملفاتك وصـــورك وبرامجك. و في كلتا 

الحالتين ســـتعود جميع إعداداتك إلى إعداداتها االفتراضية و سيتم إلغاء 

تثبيت البرامج

 يســـتغرق تنظيف محرك األقراص وقًتا و لن يتمكن الشـــخص التالي من 

استعادة الملفات التي تم مسحها. أما إذا كنت ال تريد بيع الحاسب اآللي 

فاختر خيار  االحتفاظ بملفاتي

Format كيفية عمل
  WINDOWS لألجهزة التي تعمل بنظام
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ومن ثم اختيار الخيار الثاني  05

 NEXT ثم 06
اخر خطوة الضغط على إعادة

 RESET تعيين 07

Format كيفية عمل
  WINDOWS لألجهزة التي تعمل بنظام
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