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FaceTime إستخدام
 تعلموا كيفية إجراء مكالمات فيديو بين أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والتابليت 

.FaceTime بإستخدام تطبيق Apple من نوع

ما هو FaceTime؟
 إن  FaceTime هو تطبيق أو ‘app’ عظيم، إلجراء مكالمات فيديو و صوتية عبر 

 اإلنترنت. انه لشيء رائع للبقاء على اتصال إذا كنتم أنتم ومعظم أصدقائكم وعائلتكم 
.Apple Macintosh أو كمبيوتر  iPad أو iPhone ،يستخدمون

 FaceTime ما هي األجهزة التي يمكنني إستخدام
عليها؟

إن  FaceTime متوفر فقط على األجهزة المصنوعة من قبل 
 Apple و كمبيوتر iPadو  iPhone مثل أجهزة ، Apple Computer
Macintosh. ويأتي مثبت على تلك األجهزة، لذلك ال تحتاجون إلى تحميل أو 

تركيب التطبيق بأنفسكم.

كم يكلف إجراء مكالمات فيديو بواسطة مكالمات 
FaceTime؟

استخدام FaceTime هو مجاني تماماً.

كيف يعمل FaceTime؟
  iPad أو iPhone بإجراء مكالمات فيديو مع األشخاص على قائمة اإلتصال الخاصة بكم على FaceTime يتيح لكم

أو كمبيوتر Apple Macintosh.  يمكن االتصال مع أي شخص على قائمة االتصال الخاصة بكم الذي لديه أيضاً 
. FaceTime

عند إجراء مكالمة فيديو مع شخص ما سترون وجهه ملء الشاشة. ستظهر شاشة صغيرة تظهر وجهكم حتى تعرفون 
كيف تبدون  للشخص الذي تتصلون به.
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FaceTime إستخدام
جهات االتصال في FaceTime؟

 FaceTime خالفا لغيرها من تطبيقات االتصال بالفيديو، ليس لدى
 قائمة اتصال خاصة به. بدالً من ذلك، فإنه يستخدم قائمة جهات 

 االتصال للهاتف والبريد اإللكتروني الموجودة في  الهاتف أو 
التابليت أو الكمبيوتر الخاص بكم.

على سبيل المثال، ربما يكون لديكم قائمة باألشخاص في قائمة 
جهات االتصال في هاتف ال iPhone  الخاص بكم بحيث يمكنكم 
إجراء مكالمات هاتفية مع األشخاص الذين تعرفونهم. يمكن أن يقوم 
 FaceTime بالتعرف تلقائياً على أي من هؤالء األشخاص الذين 

لديهم FaceTime. إذا كان لدى أي منهم FaceTime، تكونوا قادرين على االتصال بهم.

إضافة جهة اتصال
 ألنه يستخدم قائمة جهات االتصال الموجودة لديكم، يمكنكم إضافة جهة 

اتصال على FaceTime بنفس الطريقة التي يمكنكم فيها إضافة أي جهة 
اتصال أخرى:

1.  على جهاز iPhone ، انقروا على زر الهاتف على الشاشة الرئيسية. ثم 
أنقروا على جهات االتصال و زر + إلضافة جهة اتصال جديدة.

على جهاز iPad ، انقروا على رمز تطبيق جهات االتصال على الشاشة  	.2
الرئيسية. ثم أنقروا على زر + إلضافة جهة اتصال.

FaceTime إضافة جهة اتصال على
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FaceTime إجراء مكالمات على
 لبدء مكالمة فيديو في FaceTime على جهاز iPad ، ما عليكم سوى 

إتباع الخطوات التالية:
أنقروا على رمز تطبيق FaceTime على الشاشة الرئيسية لبدء التطبيق.  	.1
أنقروا على شريط البحث، ثم اكتبوا اسم الشخص الذي تريدون االتصال به  	.2
باستخدام لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة.  يبحث FaceTime في 

قائمة جهات االتصال الخاصة بكم للعثور على االسم الذي بحثتم عنه.
إذا كان هذا الشخص لديه FaceTime ، يظهر رمز كاميرا فيديو بجانب  	.3

اسمهم. انقروا عليه لبدء مكالمة الفيديو.
يرن هاتف أو تابليت الشخص اآلخر. يمكنهم الضغط على زر اإلجابة  	.4

األخضر لقبول المكالمة.
مثل معظم تطبيقات االتصال بالفيديو، يظهر FaceTime الشخص الذي  	.5

تتصلون به بحجم  الشاشة الكامل وأنتم كصورة صغيرة على الشاشة.
عندما تكونوا مستعدين إلنهاء المكالمة، أنقروا على زر إنهاء المكالمة األحمر. 	.6

FaceTime حان الوقت إلستخدام
تم تصميم FaceTime ليكون سهل االستخدام. يمكنكم حتى إجراء المكالمات فقط عن طريق 

النقر على زر FaceTime عند النظر على جهة اتصال في قائمة جهات االتصال الخاصة 
 FaceTime بكم. ما عليكم سوى اختيار الشخص الذي تريدون التحدث إليه، والنقر على زر

والدردشة!

FaceTime إستخدام
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