
تطبيقات مفيدة
جلهازمك الذيك 

Appsاملعروفة أيضا بامس التطبيقات، يه براجم المكبيوتر املستخدمة عىل األجهزة "الذكية" أو املتصلة باإلنرتنت مثل ،
اهلواتف احملمولة. بعض التطبيقات خمصصة لملتعة فقط أو لربطنا بالعائلة واألصدقاء، بيمنا يساعدنا البعض اآلخر يف

حياتنا اليومية من خالل توفري معلومات حمدثة والوصول إىل املتاجر واخلدمات. هناك املاليني من التطبيقات املتاحة،
وعىل الرمغ من أهنا قد تبدو حمرية يف البداية، فإن هذه النصاحئ ستساعدمك عىل استخدامها بثقة.

َ ُ ً

ّ

ّ

ِّ

استخدام التطبيقات
التطبيقات يه براجم مصممة للعمل بشلك جيد عىل

الشاشات الصغرية لألجهزة احملمولة. وتظهر كرموز ميكنمك

النقر فوقها لفتحها.

ّ

َ

بعض التطبيقات هلا استخدام واحد معني، مثل المساح لمك

بلعب لعبة أو التسوق يف متجر معني أو التحقق من حالة

الطقس. وبعض التطبيقات األخرى تربطمك مبواقع الويب اليت

حتتوي عىل نفس املعلومات والوظائف اليت جتدوهنا عىل

أجهزة المكبيوتر املكتيب.

ّ

ّ ّ ّ

بعض التطبيقات جمانية للتزنيل واالستخدام، والبعض اآلخر

يفرض رسوم رشاء أو اشرتاك سنوي.

مت تطوير معظم التطبيقات ألجهزة Apple و Android، مع
توفر املاليني من متاجر Apple و Google Play. تتطلب

التطبيقات عادة اتصاال ثابتًا باإلنرتنت أو خمصص كبري

لبيانات املوبايل للعمل.

ّ

ُ

تزنيل و تثبيت التطبيقات
من الهسل تصفح التطبيقات اجلديدة أو البحث عهنا مث

تزنيلها عىل جهازمك. ميكن تزنيل التطبيقات من متجر عىل

اإلنرتنت يتوافق مع نظام تشغيل جهازمك الذيك.

ّ ّ

تويص eSafety بالتزنيل من أحد مصدرين رئيسيني:

إذا اكن لديمك جهاز iPhone أو iPad، فميكنمك احلصول •
.Apple App Store عىل تطبيقاتمك من

•،Android إذا اكن لديمك هاتف أو جهاز لويح يعمل بنظام
.Google Play Store فميكنمك اختيار تطبيقاتمك من

نصيحة: دامئا ما تكون التطبيقات من App Store و

Play Store آمنة لالستخدام. قد ال تكون التطبيقات من
مصادر أخرى آمنة.

ً

ّ ّ

ّ ً ً

ّمت تطوير هذا الربناجم بواسطة
esafety.gov.au.Be Connected جكزء من مبادرة eSafety



ميكنمك استخدام وظيفة "البحث" يف املتجر عرب اإلنرتنت للبحث عن تطبيقات خمتلفة عن طريق كتابة االمس أو املوضوع أو

الرشكة أو املؤسسة اليت أنشأهتا.

غالبا ما يمت متويل التطبيقات اليت ميكن تزنيلها جمانا من خالل اإلعالنات اليت تظهر عند استخدامها، أو من خالل مطالبتمك
بإجراء معليات رشاء "داخل التطبيق" تتيح لمك الوصول إىل حمتوى أو وظائف معينة. تفرض التطبيقات األخرى رسوم رشاء

أولية أو تلكفة اشرتاك سنوية. تأكدوا من فهممك للتاكليف املتضمنة قبل اختيار تطبيقمك.

َ ً ّ ً

ّ

ّ ّ

ما هو التطبيق املناسب يل؟
أفضل طريقة للعثور عىل التطبيق املناسب لمك يه قراءة

املراجعات وإجراء البحوث اخلاصة بمك. جيب عليمك التحقق

من تقيمي التطبيق وعدد مرات تزنيله داخل املتجر وقراءة

وصف اكمل ملا يفعله. ميكنمك أيضا البحث عن توصيات من

مصادر موثوقة مثل العائلة أو األصدقاء أو منافذ األخبار ذات

المسعة الطيبة.

ّ

ً

ّ

مبجرد العثور عىل التطبيق الذي تريدونه، ستحتاجون إىل

تثبيته، مما يعين تزنيله عىل جهازمك. للقيام بذلك، اضغطوا
عىل "أحصل  (Get)" يف Apple App Store أو

.Google Play يف متجر "(Install) تثبيت"

من األفضل تزنيل التطبيقات عندما تكونوا نصيحة:

متصلني بشبكة wi-fi ألن أسعار البيانات أرخص بكثري

من بيانات اهلاتف احملمول. يعد تزنيل التطبيقات

باستخدام بيانات هاتفمك احملمول أكرث تلكفة وسيسهتلك

خمصصات بياناتمك برسعة.

تطبيقات مفيدة

تؤدي العديد من التطبيقات وظائف مماثلة لبعضها البعض.

اختاروا األفضل بالنسبة لمك بناء عىل حبثمك ومتطلباتمك

احملددة ونوع جهازمك والسعر.

ً

ّ

أمثلة عىل أنواع خمتلفة من التطبيقات املتاحة:

 تطبيقات التواصل : WhatsApp و•
.Zoom و Facebook Messenger

تطبيقات األخبار والرتفيه: Audible، وخدمات البث• 

.ABC iView التلفزيوين مثل

تطبيقات السفر ومنط احلياة : Citymapper و• 

.Uber و Petrol Spy و Google Translate
التطبيقات الصحية : Health Direct و• 

.St Johns First Aid و Senior Safety
 •Words with Friends :تطبيقات األلعاب وتدريب الدماغ

.Solitaire و Solitaire و
تطبيقات المتارين واللياقة البدنية : Daily Yoga و• 

.Map my Walk و My Fitness Pal
تطبيقات إدارة األموال: تطبيقات البورصة والتطبيقات• 

.NAB و Westpac املرصفية مثل

تطبيقات التسوق: Gumtree و eBay وتطبيقات• 

.Woolworths و Coles السوبرماركت مثل

ّ

•Speech Central Voice :تطبيقات خاصة بالكبار

.Ear Scout و Magnifier و Reader

ُ

ّمت تطوير هذا الربناجم بواسطة
esafety.gov.au.Be Connected جكزء من مبادرة eSafety



إدارة التطبيقات
حتديث التطبيقات

من املهم حتديث تطبيقاتمك بانتظام للتأكد من أهنا تعمل

بشلك حصيح. تتيح لمك التحديثات تثبيت مزيات جديدة أو

إجراءات أمنية وإصالح األخطاء واحلفاظ عىل حتديث نظام

التشغيل عىل جهازمك. جيب أن خيطرمك متجر التطبيقات عند

توفر التحديثات.

ّ ّ

ّ

ّ

ًميكنمك ضبط هاتفمك عىل التحديث تلقائيا.

 •:iPhoneApp" و "(Settings) أنقروا عىل "اإلعدادات 
Store". مث انقروا عىل الزر جبوار "حتديثات التطبيق
(App Updates)" حىت يزنلق إىل الميني لتشغيل

التحديثات التلقائية.

ّ

• :Androidشغلوا التحديثات التلقائية يف قسم 
.Play Store اإلعدادات" يف تطبيق"

نصيحة: إذا حذفمت تطبيقا اشرتيمتوه، فسيتذكر املتجر

أنمك دفعمت مثنه وميكنمك تثبيته مرة أخرى الحقا دون

أي رسوم، إذا اكنت رسوم اشرتاكمك أو عضويتمك ال

تزال سارية.

حذف التطبيقات

إذا اكنت هناك تطبيقات عىل جهازمك ال تستخدموهنا أبدا،
فميكنمك حذفها. يؤدي حذف التطبيقات إىل توفري مساحة

ختزين الستخدامها ألشياء أخرى. تذكروا، إذا حذفمت تطبيقا،

فقد يمت حذف مجيع البيانات املرتبطة هبذا التطبيق، مبا

يف ذلك أي صور أو جسالت أو معلومات مقمت بإنشاهئا أو
ختزيهنا فيه.

ً

ً ّ

ّ

 •:iPhoneانقروا مع االسمترار بالضغط فوق رمز التطبيق 
حىت تبدأ مجيع الرموز املوجودة عىل شاشتمك يف االهزتاز.

مث انقروا عىل X الذي يظهر يف زاوية الرمز الذي تريدون
حذفه.

 •:Androidانقروا مع االسمترار بالضغط فوق رمز التطبيق 
حىت يظهر خيار احلذف. مث انقروا عىل "إلغاء التثبيت

(Uninstall)" أو احسبوا الرمز إىل "إلغاء التثبيت"
بالقرب من أعىل الشاشة.

نصيحة: قوموا بتحديث التطبيقات فقط أثناء اتصالمك

بشبكة  wi–fi. تأكدوا من أن التحديثات ال تستخدم

بيانات املوبايل دون عملمك عن طريق ضبط اإلعدادات

عىل هاتفمك.

ّ

إدارة معليات الرشاء داخل التطبيق
بعض التطبيقات جمانية للتثبيت ولكهنا حتتوي عىل معليات

رشاء داخل التطبيق، واليت ميكن أن ختدعمك لرشاء أشياء
دون أن تدركون ذلك. ميكنمك إيقاف معليات الرشاء داخل

التطبيق يف إعدادات جهازمك ملنع ذلك.

 •:iPhoneانتقلوا إىل "اإلعدادات" وانقروا عىل  
"مدة استخدام اجلهاز  (Screen Time)". مث انقروا
Content and) عىل "قيود احملتوى واخلصوصية

 Privacy Restrictions)". حددوا "مشرتيات
 iTunes و App Store" مث "املشرتيات داخل

التطبيق  (In-app Purchases)" واضبطوها عىل

."(Don’t allow) عدم المساح"

ّ

ّ

ّ

 •:Androidانتقلوا إىل "اإلعدادات" مث انقروا عىل 
Require) طلب املصادقة لعمليات الرشاء"

Authentication for Purchases)".’ يمت تعيني
هذا اإلعداد افرتاضيا لك 30 دقيقة، ولكن جيب تغيريه

إىل "مجليع معليات الرشاء من خالل Google Play عىل

هذا اجلهاز".

ّ

ّ

ً

ِ ّ

ّ ً

ً

ّمت تطوير هذا الربناجم بواسطة
esafety.gov.au.Be Connected جكزء من مبادرة eSafety

ً

ّ



إدارة اإلخطارات
ختربمك معظم التطبيقات عند توفر حمتوى أو معلومات جديدة.

بعض إخطارات التطبيق رضورية، لكن البعض اآلخر ليس

كذلك. تمشل اإلخطارات املهمة تنبهيات النظام، واليت قد

حتذرمك من قيام تطبيق باستزناف بطارية جهازمك، أو ختربمك

بالوصول إىل حد بيانات هاتفمك احملمول.

ّ ُ

ُ ّ

ميكنمك إيقاف تشغيل اإلخطارات غري الرضورية.

 •:iPhoneانتقلوا إىل "اإلعدادات" مث حددوا  
"اإلخطارات  (Notifications)". انقروا عىل

"إظهار املعاينات  (Show Previews)" مث حددوا
من بني اخليارات. ميكنمك اختيار تليق اإلخطارات دامئا،

أو تليق اإلخطارات فقط عند إلغاء قفل هاتفمك، أو عدم
تليق اإلخطارات مطلقا.

ّ

ّ

ً

ً

 •:Androidانتقلوا إىل "اإلعدادات" مث حددوا  
."(Apps and Notifications) التطبيقات واإلخطارات"

هنا ميكنمك إدارة اإلخطارات مجليع تطبيقاتمك. حددوا
تطبيقا لتشغيل اإلخطارات أو إيقاف تشغيلها.

نصاحئ حول السالمة الخشصية

عرب اإلنرتنت
تذّكروا أن النصاحئ التالية يه ملساعدتمك عىل البقاء بأمان أثناء

استخدام التطبيقات عىل جهازمك الذيك.

ال تشاركوا تفاصيل تجسيل الدخول أو لكمة املرور اخلاصة• 
بـ Apple App Store أو Google Play Store مع

أي خشص.

ال تقوموا أبدا بإعطاء بياناتمك الخشصية أو املالية أو إرسال• 
أموال إىل أي خشص تقابلونه عىل أحد التطبيقات، مبا يف

.Words with Friends أو Facebook ذلك

ً

حتققوا من إعدادات التطبيق للتحمك يف مقدار املعلومات• 
اليت تشاركوهنا مع اآلخرين. عىل سبيل املثال، حددوا من

ميكنه رؤية موقعمك.

ّ ّ

ّ

كونوا حذرين من األخشاص الذين يصبحون ودودين للغاية• 
عرب اإلنرتنت مث يشريون إىل أهنم يواجهون صعوبات

مالية - فقد حياولون خداعمك للثقة هبم حىت يمتكنوا من
رسقة أموالمك أو معلومات هويتمك.

ّ

ألسباب أمنية، قوموا فقط بتزنيل التطبيقات من املتجر•

ُالرمسي املوىص به لنظام التشغيل اخلاص بمك.

ملزيد من املعلومات حول هذا املوضوع، الرجاء زيارة موقع  Be Connected اإللكرتوين عىل

beconnected.esafety.gov.au/topic-library/essentials

خذوا الوقت الاكيف الكتشاف

Be Connected
Be Connectedهو موقع إلكرتوين شامل به موارد جمانية 

مصممة خصيصا لدمع األسرتاليني األكرب سنا لالتصال عرب اإلنرتنت

بأمان والتنقل يف العامل الرمقي بثقة. واملوقع مفيد أيًضا للعائالت

واملنمظات املجمتعية اليت ترغب يف مساعدة أعضاء املجمتع األكرب

سنا يف الوصول إىل مجيع مزايا اإلنرتنت.

ً ً ّ

ّ

ً

beconnected.esafety.gov.au

ّ

ّ

ً

مت تطوير هذا الربناجم بواسطة
.Be Connected جكزء من مبادرة eSafety esafety.gov.au

ّ

http://www.esafety.gov.au
https://www.beconnected.esafety.gov.au/
http://www.beconnected.esafety.gov.au/topic-library/essentials
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