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اإلعداد لمكالمات الفيديو
في ما يلي بعض أهم النصائح إلجراء مكالمات الفيديو عبر اإلنترنت.

ما هو االتصال عبر الفيديو؟
واحدة من األشياء العظيمة حول اإلنترنت هو أنه يتيح لكم إجراء مكالمات عبر الفيديو، مجانا، في أي وقت تريدون.

مكالمة الفيديو هي تماماً مثل مكالمة هاتفية، ولكن يمكنكم أيضاً مشاهدة وجه الشخص أو األشخاص الذين تتحدثون إليهم.

ماذا تحتاجون
ربما لديكم بالفعل كل ما تحتاجونه إلجراء مكالمات الفيديو. األمور الرئيسية التي تحتاجون إليها هي:

كاميرا، أو “كاميرا ويب”، اللتقاط الفيديو. 	•
ميكروفون للتحدث فيه. 	•

سماعات لسماع الشخص الذي تتصلون به. 	•

يتم تضمين كل هذه األشياء في معظم أجهزة الكمبيوتر، بما في ذلك 
أجهزة الكمبيوتر المكتبية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والتابليت 

والهواتف الذكية. ولكن بعض أجهزة الكمبيوتر المكتبية قد ال تملك 
كاميرات ويب. إذا كان هذا هو الحال، يمكنكم شراء كاميرا ويب 

منفصلة وتوصيلها بالكمبيوتر المكتبي.
سوف تحتاجون أيضاً إلى التطبيق الصحيح.

ماذا ستحتاجون إليه إلجراء مكالمات الفيديو
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اإلعداد لمكالمات الفيديو
تطبيقات مكالمات الفيديو

هناك عدد من تطبيقات االتصال عبر الفيديو. بعض من أشهرها هي:
Skype 	•

WhatsApp 	•
FaceTime 	•

	يمكن تحميل كل من هذه التطبيقات مجاناً من 
اإلنترنت. يأتي FaceTime  و Skype بالفعل مثبتين على العديد من األجهزة.

عند إجراء دردشة عبر الفيديو مع شخص ما، يتعين عليهم استخدام نفس التطبيق الذي تستخدمونه. إذا كنتم تستخدمون  
Skype، فإنه ال يمكنكم االتصال بشخص ما يستخدم WhatsApp، على سبيل المثال.

كم يكلف
معظم مكالمات الفيديو هي مجانية. يمكنكم التحدث لطالما تريدون.

	هناك بعض االستثناءات. Skype، على سبيل المثال، يتيح لكم إجراء 
مكالمات صوتية من جهاز الكمبيوتر الخاص بكم إلى خط الهاتف العادي، ولكن هذا ليس 

مجاناً. كما أن االتصال بشخص آخر يستخدم Skype هو مجاني تماماً.

إستخدام الكاميرا
عادة ما تقع الكاميرا على جهازك فوق الشاشة. الستخدامها، ما عليكم سوى اتباع 

اإلرشادات التالية:
إذا كنتم تتصلون من جهاز كمبيوتر، إجلسوا واستخدموا الكمبيوتر  	•

المحمول أو الكمبيوتر المكتبي من وضع كتابي عادي ومريح. 
بالنسبة للهاتف الذكي أو التابليت، يمكنكم حمله على مسافة مريحة  	•

من وجهكم. عادة سوف تحملونه بعيداً عنكم.

معظم مكالمات الفيديو مجانية!

الجلوس في وضع طبيعي، مريح
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إستخدام الميكروفون ومكبرات الصوت
عند التحدث أثناء دردشة عبر الفيديو، تحدثوا فقط بشكل 

طبيعي. ال تحتاجون إلى الصراخ.
سوف يخرج صوت الشخص اآلخر من خالل مكبرات 

الصوت على جهازكم. 
إذا واجهتم صعوبة في سماعهم، يمكنكم رفع مستوى 

الصوت بإستخدام أزرار الصوت على جهازكم.

حان الوقت لالتصال
يستخدم الكثير من الناس مكالمات الفيديو، واآلن من السهل جداً 

القيام بها. عادة عليكم مجرد اختيار اسم الشخص من قائمة جهات 
االتصال على جهازكم واالضغط على زر مكالمة الفيديو. سوف 

يرن جهاز الشخص اآلخر، وعندما يلتقط يمكنكم البدء في الحديث. 
انها عملية  سهلة!

اإلعداد لمكالمات الفيديو
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