[B]بسم الله الرحمن الرحيم 

إخواني و أخواتي الكرام 

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته 

سأتطرق في شرحي هذا لكيفية تعريب الويندوز للكل من ليس لديه ويندوز عربي و يعاني من مشكلة قرائة النظام للمفات العربيه و إظهار الكلام العربي و الكتابه باللغة العربيه وعدم الإستطاعه من قرائة صفحات المواقع العربيه .

ولن نستخدم في شرحنا هذا أي برنامج ابداً بإذن الله .

بسم الله نبدأ

هدفنا هو الوصول إلى لوحة التحكم أو بالإنجليزي Control Panel
ومنها إلى إعدادات اللغه أو بالإنجليزي Regional and Language Options

وهناك 3 طرق 


الطريقه الأولى :

نضغط على قائمة Start كما هو موضح بالصوره التاليه 



ومن ثم نقوم بالتالي كما في الصوره التاليه



توضح الصوره السابقه كيفية الوصول إلى لوحة التحكم Control Panel و من ثم الوصول إلى إعدادات اللغه أو Regional and Language Options



الطريقه الثانيه :

هذه الطريقة لمن يستخدم ( Classic Start menu  ) عليه ان يتبع كما في الصوره التاليه 



ومن ثم سوف تفتح لكم Control Panel إختار منها التالي 





الطريقه الثالثه :

وهي الأسهل بإذن الله

نذهب إلى My Computer ونكتب في عنوان الصفحه Control Panel و من ثم نضغط Enter او Go كما في الصوره التاليه


ومن ثم نختار طبعاً الأيقونه التاليه 


الآن و الحمد لله و صلنا إلى هدفنا و هو إعدادات اللغه أو Regional and Language Options


الآن وعند الضغط على أيقونة إعدادات اللغة أو Regional and Language Options سوف تظهر لنا النافذه التاليه 



نقوم بالضغط على كلمة Advanced كما هو موضح في الصوره 

وعند الضغط على كلمة Advanced تظهر لنا النافذه التاليه 



نقوم وكما هو موضح في الصوره 


أولاً : نضغط لنختار اللغة التي نريد إضافتها وعند الضغط تظهر لنا النافذه التاليه 



نختار منها كما هو مبين لنا Arabic وليس مشكله اختر اي بلد تحب 

ومن ثم نضغط على الزر Apply في هذه اللحظه 

سوف يطلب منك النظام إدخال إسطوانة الويندوز 

إدخل الإسطوانة وسوف يحمل ملفات اللغة منها و سوف يطلب منك  إعادة تشغيل الجهاز و من ثم نضغط على OK ونعمل إعادة تشغيل للجهاز .

الآن إنتهينا من أهم جزء و هو إضافة اللغه و الحمدلله 


الآن احبائي وبعد تشغيل الجهاز نذهب مره أخرى إلى إعدادات اللغه أو Regional and Language Options 
والآن نعرف كيف نصل إليها طبعاً بناء على الشرح أعلى

وهدفنا الآن هو إضافة الكتابه باللغة العربيه 


الآن و بعد الوصول إلى إعدادات اللغه نختار Languages ومن ثم نضغط على Detailes كما هو موضح في الصوره التاليه 



ومن ثم سوف تظهر لنا النافذه التاليه 



نضغط على الزر Add لإضافة اللغه و سوف تظهر لنا النافذه التاليه 



نضغط كما هو مبين في الصوره لإضافة اللغة المراد إستخدامها للكتابه و بعدها ستظهر لنا القائمه التاليه 



نختار منها Arabic والبلد الذي تحبونه ليس هناك مشكله في البلد 

ومن ثم نرجع لنافذتنا و نضغط OK وبعدها ستظهر لنا النافذه الأولى وهي



وكما هو مبين في الصوره توجد قائمه لإختيار اللغه التي ترغبون أن تبدأو بالكتابه بها عند بداية تشغيل الجهاز أو بالأصح اللغه الإفتراضيه .

ومن ثم نضغط على Apply وبعدها OK



وتبقى لدينا الآن شيء واحد وهو كيفية حل مشكلة قرائة صفحات المواقع العربيه أو الكلام العربي بشكل سليم في المتصفح 

ولحل هذه المشكله إتبعوا الخطوات التاليه كما هي موضحه في الصوره 



طبعاً هدفنا هو 
Arabic Windows

وإن لم تظهر لكم فقط إضغط على كلمة More لإظهار جميع الخيارات وستجدونها هناك بإذن الله .


إنتهى الشرح !


اسأل الله ان اكون وفقت في شرحي و سهلت و بسطت به مشكلة كل من يعاني من تدعيم اللغة العربيه 



وكل ما ارجوه منكم دعوة طيبه لاخوكم في ظهر الغيب 


ولكم مني كافة الإحترام و التقدير 


اخوكم



Lee
 
[/B]
