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 المقدمة:

و هو يعد من أسهل برامج التحكم عن  (Team Viewer)سوف نقوم بشرح برنامج 

بعد و أشهرها حيث يمكنك من خالله الدخول على الجهاز الخاص بأحد أصدقائك أو 

أقاربك و التحكم فى الجهاز عن بعد و حيث ال يشترط وجودك فى نفس المكان الذى 

يوجد به الجهاز و لكن يشترط اشتراك صاحب الجهاز فى هذا البرنامج و معرفة ما 

و كلمة المرور الخاصة به للدخول على الجهاز بكل سهولة و القيام  (ID)بال  يسمى

ببعض األعدادات كما سنوضح فيما يلى كيفية تشغيل البرنامج بعد التحميل و كيفية 

 القيام ببعض التعديالت عليه.السماح لمن تريده الدخول على الجهاز الخاص بك و 

هذا البرنامج فى الكثير من األحيان  قد نحتاج الى سى أكاديمىموفى و نحن هنا 

للدخول الى أجهزة الطالب و حل بعض المشكالت التقنية التى قد تواجهم فى تشغيل 

المنتج و غيرها من المشكالت التى تحتاج الى تدخل تقينى لحلها و لذلك سوف نقوم 

 بتوضيح كيفية التعامل مع هذا البرنامج بالتفصيل كما يلى.

 امج:أوالً تحميل البرن

يجب عليك الدخول على هذا  لكى تقوم بتحميل البرنامج على الجهاز الخاص بك

ابدأ استخدام األصدار الكامل ثم الضغط على  www.teamviwer.comالموقع 

 انه مجانى كما هو موضح بالصورة التالية.

http://www.teamviwer.com/
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كما هو موضح  Runثم تقوم بالضغط على بعد ذلك سوف يبدء البرنامج بالتحميل 

 بالصورة التالية.

 

سوف تظهر لك هذه الصورة التالية و التى سوف تقوم باألختيار منها طريقة تشغيل 

 البرنامج كما هو موضح بالصورة 
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 ثانياً تشغيل البرنامج:

و نالحظ من الصورة السابقة وجود سؤالين حيث السؤال األول عن اختيار طريقة 

تشغيل البرنامج حيث يمكنك تثبيته على الجهاز الخاص بك و عندها يجب اختيار         

Basic installation  و يمكنك عدم تثبيته على الجهاز و تشغيله فقط عند الحاجة

استخدام و السؤال الثانى عن  Run only (one time use)اليه و هنا يتم أختيار 

البرنامج حيث يكون استخدام شخصى و عندها يتم أختيار                  

Personal / Non- commercial use  أو يكون أستخدام جماعى مثل شركة ما

أو يكون األستخدامين معاً  Company / commercial useو عندها يتم أختيار 

و األن سيتم األختيار كما هو موضح  Both of the aboveيار و عندها يتم أخت

 .Accept-runبالصورة السابقة ثم نقوم بالضغط على 

 سوف تظهر لك هذه الصورة 

 

من الدخول الى  يمىبموسى أكادلفنى تى يتمكن الدعم ااألن كل ما عليك فعله ح

الخاص بك و كذلك  (ID)جهازك و حل المشكلة هو ان ترسل الى الدعم الفنى ال 

كما هو موضح بالصورة السابقة و يجب  (password)كلمة المرور الخاص بك 

يرها التوضيح انه يتم تغيير كلمة السر كل مرة يتم فيها تشغيل البرنامج و يتم تغي

 بشكل عشوائى و ذلك لحماية الجهاز الخاص بك.


