
ل التطبيقات  ُمشغ ِّ
 Google Playمتجر  

 Google Chrome 

انقر هنا للوصول إلى 
 المتاحة WIFIشبكة 

                                itservices.seattlecolleges.edu                       ITHelp@seattlecolleges.edu          

 2/12/2021 –ينطبق المستند على أي حرم جامعي          

 يُرجى مسح الرمز ضوئيًا لزيارتنا  ➔

 

  Chromebookإعداد جهاز 

 
، لذلك فإنك بحاجة إلى ()        Google Chrome ومتصفح الويب Googleتطبيقات  Chromebookأجهزة   تستخدم
  .الخاص بك Chromebookالستخدام جهاز  Google Gmail حساب

 
  .mail.google.comفأنشئ حسابًا من خالل الموقع اإللكتروني   ،account Gmailإذا لم يكن لديك حساب  

 
  :اتبع هذه الخطوات بعد ذلك

  : باستخدام زر التشغيل في الجزء العلوي األيمن من لوحة المفاتيح Chromebookقم بتشغيل جهاز  .1

  ، ( الشبكة غير متاحة )   Network not available للرسالة  Chromebookفي حالة عرض جهاز   . Wifiاتِصل بشبكة   .2

  .في الجزء السفلي األيمن للبحث عن شبكة واالتصال بها  انقر فوق الزر  

ل الدخول إلى جهاز  .3 ل عنوان  .Chromebookسج ِ وسترى   (.التالي) Nextبالكامل وكلمة المرور، ثم انقر فوق   Gmailأدخِّ
  .( seattlecentral.eduتتم إدارته بواسطة  ) Managed by seattlecentral.edu :الرسالة

   (.قبول ومتابعة) Accept and continueانقر فوق  .الخاص بك Chromebookقم بإعداد حساب  .4

   (.قبول) Acceptثم  ( المزيد ) Moreانقر فوق  .وخدماته Google Playاقبل تطبيقات  .5

 Google Assistant worksعندما ترى   (.Googleمساعد ) Google Assistantيمكنك أيًضا اختيار استخدام   .6
here too ( مساعد  يعملGoogle هنا أيًضا)،  اخترNo thanks (ال، شكًرا ) أو I agree ( أوافق ).   موافقتكفي حالة:  

ثم اقرأ  (. Googleمساعد ) Google Assistantلتشغيل ( Googleمرحبًا  ) "Hey Google"قل  •
  (.ال، شكًرا) No thanks أو (أوافق ) I Agree المعلومات، وانقر فوق

ف على صوتك من خالل اتباع الخطوات • د الخاص بك التعرُّ   Skipيمكنك أيًضا النقر فوق . عل ِّم المساعِّ
  . والتوقف هناك (تخطي)

  . الخاص بك Chromebookأنت جاهز اآلن الستخدام جهاز  (. بدء االستخدام)   Get startedانقر فوق  .7

 
 
 
 

  

 

  

 

 

 
 

 

ل التطبيقات بعرض التطبيقات الموجودة على جهاز  •  .  الخاص بك Chromebookيقوم ُمشغ ِّ

 .  لتنزيل المزيد من التطبيقات Google Playانتقل إلى متجر  •

 . لالتصال باإلنترنت Google Chromeاستخدم  •

 

 Google Playمتجر  

 Chromebookأدوات شاشة جهاز 

 . قد تختلف األيقونات المعروضة عن الصورة

mailto:ITHelp@seattlecolleges.edu
https://mail.google.com/

