
شرح تنصيب لينكس أوبينتو من الوندوزشرح تنصيب لينكس أوبينتو من الوندوز
 15 الى 10تعتبر هذه الطريقة من أسهل الطرق لتنصيب الوبينتو من الوندوز ، حيث تستغرق من 

  دقيقة خلل اربع خطوات فقط .  
  بوجود نظام تنصيب جديد كليا ومنفرد عن بقيةUbuntu 8.04 Hardy Heronتميزت النسخة 

 توزيعات اللينكس المشهورة ، حيث يتاح الن للمستخدم من تنصيب نسخه الوبينتو من الوندوز
  ، وهذه الطريقة تتيح تنصيب الوبينتو بدون المساسWubiبواسطة برنامج مدمج يسمى الووبي 

بالنظام الساسي للجهاز وهو الوندوز.
متطلبات النظام :متطلبات النظام : 

جهاز بي سي بنظام تشغيل وندوز.●
 جيجا على القل.4مساحة خالية تقدر بـ ●
CD أو احدث محروقة على قرص 8.0.4نسخه اوبينتو ●

طريقة التنصيب :طريقة التنصيب :
 ادخل قرص الوبينتو في محرك القراص وقم بتشغيلة بالضغط على.1

umenu.exeإذا لم يعمل تلقائيا ، وسوف تظهر لك هذه الشاشة او ما  
يقاربها إعتمادا على النسخه التى تقوم بتنصيبها .
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 خيارات وما يمنا هو اليار الثان فقط .3شاشة التنصيب الرئيسية تظهر  *    



  سوف يقومInstall inside Windowsبالضغط على الخيار الثاني .2
 وسيظهر بهذا الشكل :wubiبتشغيل الووبي 

 نظام التنصيب ووبي سهل الستخدام فكل ماعليك الن فعله هو.3
 إختيار  القرص الذي تريد تنصيب الوبينتو عليه ، واختيار المساحة

واللغه و تجهيز المستخدم الخاص لنظام الوبينتو .!

 وإنتظر حتى ينتهي من تنصيب الوبينتوinstallإظغط على زر التنصيب .4
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عند النتهاء سيطلب منك إعادة التشغيل ..5

 بعد إعادة التشغيل ستظهر لك الشاشة التى ستخيرك بين النظمة.6
 الموجودة فى جهازك لتختار واحدا منها ، وللدخول الى الوبينتو قم

 ubuntuبالدخول على 
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 والن سيقوم النظام بإكمال عملية التنصيب وتشمل التعرف على.7
 كرت الشاشة والدرايفرات وغيرها من المهام الساسية ليعمل النظام

بشكل جيد .

بعد النتهاء مرحبا بك في عااالم اللينكس .8
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 إذا اردت حذف الوبينتو من جهازك قم بالدخول الى الوندوز ثم الى.9
  وقم بحذف الووبيadd\remove programsحذف وإظافة البرامج 

wubi 
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