
آيف تتصفح شبكة األحـواز لالنترنت 
خـطوات سهلة لتنصيب اللغة العـربية في جهاز 

الكمبيوتر ( الحاسوب ) لديك 
How to Read and browse al-ahwaz.com

by downloading  Arabic language
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To read www.al-ahwaz.com you need
لتصفح شبكة األحواز لالنترنت تحتاج الى :   

 ! Microsoft Internet Explorer 5, you can download it for FREE from المتصفح االنترنت
االلكسبلورر ويمكنكم عمل دوانلود لهذا البرنامج مجانا من شرآة الميكروسوفت على العنوان التالي :
(http://www.microsoft.com/windows/ie/default.htm ) .

 ! Arabic Language, to install this language follow this steps
آما انكم بحاجة الى اللغة العربية ، ويمكن عمل داونلود لها ايضا من خالل شرآة الميكروسوفت ، تابعوا 
معنا هذه الخطوات التي ستقودآم الى تعريب االنترنت االلكسبلور وبالتالي يمكنكم تصفح شبكة األحواز
لالنترنت.

 1. Open your browser and write in address: ( www.microsoft.com ) then will get this window.

 2. 

(2)
Click on انقر على
Windows Update

(1)
Click on انقر على
Downloads  
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 3. 

 4. 

(3)

Click on انقر على  
Product Update

(4)

hear انتظر قليال   
Wait
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 5. 

(5)
من هذه الصفحة يمكنكم 

اختيار اللغة العربية ، وبعد 
اختيارها اضغطوا على زر 

  ( Download ) دوانلود
from this page you can
update your computer and
to add Arabic Language

(6)

click on انقر على
Download

(7)
تابعوا الخطوات التي يرشدآم الكمبيوتر عليها حتى 

االنتهاء من تنصيب الخط في الكمبيوتر ، من ثم ادخلوا 
اسم شبكة األحواز لالنترنت في خانة العنوان  

Follow the Instructions until finish then open your
Internet Explorer browser and write  in the address:
www.al-ahwaz.com
(Done) انتهت العملية

نحن على استعداد دائما تقديم أي مساعدة في سبيل تذليل أي مشكلة تعترضكم وتعيقكم عن تصفح 
شبكة األحواز لالنترنت ، وسنبذل اقصى ما يمكننا في حل هذه المشاآل . 

مع تحيات اسرة تحرير   
شبكة األحواز لالنترنت 

If you need more help just contact us.
And we will help you as we can.

Al-ahwaz.com Team  
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