
 

 

  ..الكتاب مكئشرال شكرا

 .-ستجدونه خلف غالف الكتاب–يرجى الحصول على الكود المرفق بكل كتاب 

 الخطوات 

 حسابكم الخاص إلنشاءزيارة الرابط التالي  .1
/https://www.isalkini.com/register 

 
 

 كود لكتاب واحد على األقل. مالحظة: إلنشاء الحسابات يجب ان يكون لديكم 
يمكنكم الحصول على الكود من خالل شراء الكتاب ورقيا أو عن طريق كتب  

 جوجل
 األول المجلد 

 الثاني المجلد
 الثالث المجلد
 الرابع المجلد

 

https://www.isalkini.com/register/
http://books.google.com/books/about?id=25_MDwAAQBAJ
http://books.google.com/books/about?id=7Z_MDwAAQBAJ
http://books.google.com/books/about?id=v4bhDwAAQBAJ
http://books.google.com/books/about?id=OejtDwAAQBAJ


 

 

يميلكم و تأكيد إيميل الخاص بكم يرجى زيارة على اإلسيتم ارسال رابط التأكيد  .2
 االشتراك 

 
 لتحميل الكتاب يرجى زيارة الرابط التالي  .3

/program-https://www.isalkini.com/download 
 

 مالحظات: 
a.  في بعض الحاالت قد يتم توجيهكم الى الصفحة التالية 

/https://www.isalkini.com/user  
 مرة أخرى. تحميل الكتاببعد ذلك يرجى زيارة صفحة  .ولذلك لتسجيل الدخو
 

b.  على  انشاء حسابما لم يتم  صفحة تحميل الكتابال يمكنك استعراض
 الموقع. 

 

الضغط لتظهر ، يرجى فك الحاسوببعد تنزيل الملف المضغوط عندكم على جهاز  .4
 .لكم الملفات التالية
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 يرجى تنصيب البرنامج من خالل النقر على  .5
 سيقوم البرنامج بتنصيب الملفات الضرورية على جهازكم. 

 مالحظات: 
a.  ينصح بتشغيل البرنامج كمسؤول عن طريق النقر بالزر اليمين على ايقونة

 ( RUN AS ADMİNSTRATOR)ثم النقر على )تشغيل كمسؤول( أو  
b.  ان كان لديكم برنامج حماية بالفيروسات سيقوم البرنامج بإجراء الفحص ثم

 سيعاود تشغيل البرنامج.
c. ( قد تحتاجون لتنزيل منصة.NET FRAMEWORK .و المهمة لتشغيل البرنامج )

 .هنايمكنكم تنزيلها من 
 طلب تسجيل دخولكمتنصيب البرنامج سيقوم البرنامج ب بعد .6

 
 .يرجى ادخال اسم الحساب و كلمة السر بدقة

 االتصال باإلنترنت عند اول تشغيل للبرنامج.مالحظة: يرجى التأكد من 
 

سيعمل البرنامج مباشرة و يقوم البرنامج بطلب كود الكتاب مرة أخرى مع تحديد  .7
 المجلد 

https://www.microsoft.com/ar-SA/download/details.aspx?id=49982
https://www.microsoft.com/ar-SA/download/details.aspx?id=49982


 

 

 مالحظات :
a.  .يرجى توخي الدقة 
 فال يمكن إعادة تصحيح ذلك.في حالة اختيار المجلد الخطأ  

b. في حالة شراؤكم ألكثر من مجلد يرجى اختيار المجلد

  
 له عيثم ادخال الكود و التأكيد على المجلد لكي يتم تف

 
 تم تنصيب البرنامج بنجاح نتمنى لكم تجربة سعيدة.و بذلك 

 .الدعم التقنيان واجهتكم اية مشكلة يرجى تصوير الشاشة و التواصل مباشرة مع 

https://ultimatebilgisayar.com.tr/ar/booksupport.php
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