
explorer
c:
regedit
services.msc
taskmgr
msconfig

mstsc

logoff

shutdown

cmd
notepad
osk
mailto:

Website address

calc
chkdsk
charmap

cleanmgr

clipbrd

cmd
comp
colorcpl
cttune
dxdiag
eudcedit
fonts
fsquirt
ftp
iexplore
joy.cpl
label
magnify
microsoft-edge://

migwiz

mip

mrt

msiexec
msinfo32
mspaint
narrator
powershell
shrpubw
sigverif
sndvol
snippingtool
stikynot
utilman
verifier
was

wf.msc

wfs
wiaacmgr

winver

wmplayer
write
xpsrchvw
winword
Word /safe

appwiz.cpl

control
control admintools

control color

control desktop

control folders
control keyboard
control mouse
control netconnections
control printers
control schedtasks
control update
control userpasswords
control userpasswords2
desk.cpl

devmgmt.msc

firewall.cpl

inetcpl.cpl

intl.cpl

mmsys.cpl

ncpa.cpl

netplwiz

powercfg.cpl

sysdm.cpl

timedate.cpl

utilman

wscui.cpl

compmgmt.msc

defrag

dcomcnfg

devmgmt.msc
diskmgmt.msc
diskpart
eventvwr.msc

fsmgmt.msc

gpedit.msc
lusrmgr.msc
perfmon.msc
rekeywiz

sfc /scannow

sfc /scanonce

sfc /scanboot

sfc /revert

sfc /purgecache

sfc /cachesize=x

%AllUsersProfile%
%ProgramFiles%
%SystemDrive%
%SystemRoot%
%Temp%
%UserProfile%
%WinDir%
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متصفح الويندوز
C فتح محرك القرص

 
خادم الويندوز (المحلي)

مـحرر التـسـجيـل

مدير المهام
األداة المساعدة لتكوين النظام

أداة دخول سطح المكتب البعيد

تسجيل الخروج من نظام الويندوز

إغالق جهاز الكمبيوتر      

موجه األوامر
المفكرة

لوحة المفاتيح على الشاشة
فتح تطبيق البريد االفتراضي

فتح الموقع المكتوب في المتصفح الرسمي

اآللة الحاسبة
تفقد القرص
قائمة الرموز

أداة تنظيـف الـقـرص  

     (XP غير متوفر فيما بعد) متصفح الحافظة

موجه األوامر
مقارنة الملفات
إدارة األلوان

ClearType موالف نص
Direct X مستكشف أخطاء

محرر األحرف الخاصة
الخطوط

معالج نقل البلوتوث
MS-DOS FTP

متصفح إنترنت اكسبلورر
أجهزة التحكم باأللعاب

C الرقم التسلسلي لوحدة التخزين
مكبّر الويندوز

متصفح مايكروسوفت إيدج

معالج الترحيل - أداة نقل الملفات اإلعدادات

لوحة إدخال الرياضيات

أداة إزالة المواد الضارة

تفاصيل مثبّت نظام الويندوز
معلومات النظام

الرسام

الراوي
واجهة PowerShell الطرفية

إنشاء معالج مجلد مشترك

أداة التحقق من توقيع الملف
حجم الصوت

أدوات القطع واالقتصاص
ورق المالحظات
إعدادات الراوي

أداة التحقق من برنامج التشغيل
جهات االتصال

جدار حماية النظام مع األمن المتقدم

الفاكس والماسح الضوئي للنظام
الماسح الضوئي

معرفة إصدار النظام

Windows Media Player برنامج
برنامج الدفتر

XPS عارض الكتب
برنامج الوورد

برنامج الوورد في الوضع اآلمن

معالج التطبيق (البرنامج والمميزات)

لوحة التحكم
األدوات اإلدارية

التخصيص - اللون والمظهر

خصائص العرض - التخصيص

خصائص المجلد 

خصائص لوحة المفاتيح
خصائص المؤشر (الماوس)

خصائص الشبكة

خصائص الطابعة
المهام المجدولة

تحديث نظام الويندوز
مدير حساب المستخدم الحالي

مدير جميع حسابات النظام
العرض - دقة الشاشة

 

جدار حماية الويندوز

مدير الـجهـاز

خصائص اإلنترنت (لوحة تحكم اإلنترنت)

اإلعدادات اإلقليمية (العالمية)

خصائص الصوت

خصائص الشبكة

إضافة حساب مستخدم

تكوين خيارات الطاقة

إعدادات النظام

إعدادات التاريخ والوقت

الوصول السهل إلدارة األدوات المساعدة

مركز األمن

       
  

 

إدارة الـكمبيوتر بمـا فـي ذلـك أدوات النظـام 
والتـخزيـن والـخدمـات والتطبيقـات

إدارة التجزئة
خدمات المكونات

إدارة الجهاز
إدارة أقسام القرص

Diskpart إدارة
عارض المناسبات

إدارة الملفات المشتركة

محرر سياسة المجموعة
المستخدم المحلي والمجموعات

مراقبة األداء
تشفير الملف

  

    
    

أداة مدقق الملفات (المسح مباشرة)

     
   

              
ـ        

     
 

أداة مدقق الملفات (المسح عند كل إقالع)

أداة مدقق الملفات (التشغيل عند كل تهيئة)

أداة مدقق الملفات (استعادة الضبط التلقائي)

أداة مدقق الملفات (مسح الذاكرة العشوائية)

أداة مدقـق الـملفـات )وضع مـسـاحـة مـعينـة للذاكرة(     

بيانات البرنامج
ملفات البرنامج
محرك النظام
جذر النظام
ملف مؤقت

ملف المستخدم
دليل النظام

يحتوي نظام الويندوز على آالف الخيارات المخفية 
عن كثير من المستخدمين؛ ومن أكثرها خاصية 

“التشغيل” في النظام.
حيث تتيح لك هذه الخاصية إمكانية الوصول إلى 

مئات الخصائص بشكل سريع وسهل.
فقط اضغط Win + R أثناء عملك على الكمبيوتر

 أو افتح ابدأ واكتب تشغيل.

أدوات أخرى في نظام الويندوز

أوامر لوحة التحكم

أدوات إدارة نظـام الـويندوز   

مدقق ملفات النظام

متغيرات البيئة العامة

    
 

   
 

   
   

يهّمك معرفــتهــا
  
 

  
 

أوامر تشغيل نظام الويندوز األساسية                        
@ Abdulaziz_Hmadi | ترجمة: عبدالعزيز الحمادي
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